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ΙΙΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 

ΕΠΙ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Αί παραστάσεις σκηνών καl προσώπων τοϋ CΙ.πποδρόμου, EνcQ άφθ·ο

νουv κατΟ. τfιν προεικονομαχικiιν Εποχi)ν Επl τών Ελεφaντίνων Uπατικών διπτύ

χων καl U.λλων Εργωv τέχνης, είναι dντιitέτως σπανιό)tαται κατα τοUς κυρίως 

βυζαντινοUς χρόνους, &πΟ τοίi τέλους δηλαδiι τfις ΕLκονομαχίας καl ΕντεϋiJεν. 

'Εκ τfίς περιόδου ταύτης δΕν {}0: 1~1δυνάμην ν' άναφέρω αλλο σπουδαιότερον 

παράδειγμα ΕκτΟς &τι:Ο τCtς πασιγνώστους καl πολλάκις δημοG-ιευ3-είσας τοιχο
γραφίας, αί όποίαι κοσμούν τα κλιμακοστάσια τα φέροντα πρΟς τους γυναι

κωνίτας εtς τi]v Άγ. Σοφίαν του Κιέβου καl eζωγραφ1],'Jησαν fJπo βυζαντι

ν&ν τεχνιτών περl τΟ 1037 1
• Εlς .τας τοιχογραφίας αlιτι1ς είναι δυνατΟν ν&. 

προσ11έσωμεν τώρα καl μερικας μορφCtς Επl σειρdς δ-ραυσμάτων βυζαντινών 

Cιγyείωv. την έξακρίβωσιν και τΟν ταυτισμΟν τών μορφών τούτων σκοπΟν 

εχει ή παρούσα μικρα μελέτη. 

Ι 

Είς πολυαριδ-μοτάτην σειρCtν {tραυσμάτων βυζαντινών άγyείων &ποκει

μένων εtς Μουσεία καl Συλλογι'ις τijς 'Ελλάδος καl τοϋ Έξωτεριχοίi, εύρί

σκομεν Cινδρικhν μορφήν, φέρουσαν πανταχοϋ τΟ 'ίδιον σχεδΌν εvδυμα καl 

εlκονιζομένην πάν.:rοτε τρέχουσαν. Δια τi)ν μελέτην καl τΟν ταυ.,τισμΟν της 

μορφης αUτfις iM λάβω μεν ώς βάσιν τfιν εlς καλυτέραν σχετικώς κατάστασιν 

διασcρζομένην παράστασιν Επl πινακίου εδρεftέντος είς Σπάρτην καl φυλασ

σομένου εlς τΟ Μουσείον τi}ς πόλεως ταύτης (εiκ. 1 Α) 2
• CH μορφ1l είς τΟ 

πινάκιον τοϊίτο είκονίζεται τρέχουσα πρΟς δεξιά, &ς πρΟς τΟν {}εατ11ν. ΤΥιν 

CιριστερCtν τείνει πρΟς τα έμπρός, είς δε τf)ν δεξιUν κρατεί μακρΟν δόρυ φέρον 

είς τΟ Ciκρον προσδεδεμένα τέσσαρα σχοινία. ΤΟ Ciνω μέρος τfις κεφαλfις 
Ελλείπει, &λλιi δυνάμε{}α, κατ' εύτυχfι συγκυρίαν, να τΟ συμπλη~ώσωμεν με 

&πόλυτον βεβαιότητα eπl τfi βάσει ένος {Jραύσματος τijς Συλλογijς τijς Θεσσα· 

1 'Λπειχονίσfl·ησαν πολλάκις. Βλ. π.χ. Α. G r a b a r εtς τΟ περ. Se1ninarium 
Kondakoνianuιn, 7, 1932, 103 κ.έξ. 

2 Εiχr~>ν δχι πολl1 ε1'1κQι"-'1Ίς παρrl R. D a \Υ k i n s- ]. D r ο ο p f.ν B.S.A. 

17, 1910/11, πίν. XVII 4:3. 
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λονίκης, Οπου έσώ{)-η 11 κεφαλ1l μορφfiς Εντελώς &ναλόγου χαl μικρΟν τμijμα 
τfις πρΟς τcΧ έμπρΟς τεινομένης &ριστερΠς (ε'ίκ. 1 Α ι) 1

• 

"Ότι περισσότερον μάς Ενδιαφέρει ένταϋ.Οα εlναι 1'1 Ενδυμασία τοϋ 
ε'ίχονιζομένου &νδρός, 11 όποία εύρίσκεται πανομοιότυπος είς τU. περισσό~ 
τερα τών 1Jραυσμάτων τfις &πασχολούσης ήμάς σειράς. Οiiτος φέρει στε~ 
νΟν Ενδυμα προσχεχολλημένον ε'ίς τΟ σώμά του, &στε να τοϋ Επιτρέπη 
μεγάλην έλευ{}ερίαν κινήσεων, καl &.φίνον &.κάλυπτα μόνον τα dκρα τών χει

ρών. Ίδέαν σαφεστέραν τοϋ Ενδύματος τούτου μας δίδει μία &νάλογος εLχΟ:ηι 
Επl &γγείου εύρε&έντος εLς τCtς dνασκαφcΧς τfις Άγορtiς τών 'Α-θ'Υ)νών {είκ. 
1 Β) 2 • Έπ' αVτού παρίσταται &.νfιρ κατ' Ενώπιον στρέφων πρΟς τΟ: δεξιCι ηlν 
κεφαλήν, τfις όποίας λείπει τΟ dνω μέρος, καl κρατών δι' &μφοτέρων τών 
χειρών ράβδον &πολήγουσαν είς σφαίραν καl Εχουσαν περίπου μορφην ροπά
λου. "Ολόκληρον τΟ σώμα καl τούτου, πλην τών Ciχρων χειρών, Καλύπτεται 

ύπΟ στενοϋ Ενδύματος μετ« ζcδνης. Είς τΟ μέσον τοίί στή{}ους ύπάρχει κά{}ε· 

τον ανοιγμα κλειόμενον δια κομβίων η 'ιμάντων. ΤΟ Ciνοιγμα τοίίτο είς τΟ 
στfι11ος &νευρίσκεται καl είς άλλα &γγεία τfjς σειρtiς τfις Εδώ Εξεταζομένης, 

περ\ δύο i\κ των οποίων iJCι. γίνη λόγος κατωτέρω (ε\κ. 1 Γ, 2 Ε). Ή μελέτη 
τοϋ i\νδύματος τΥjς μορφΥjς είς το &γγείον τΥjς Άγορiiς (είκ. 1 Β) μiiς πεί1'!ει 
Οτι τοίiτο Ύιτο κατα πάσαν πι-&ανότητα κατεσκευασμένον έκ δέρματος. ΤΟ στε
νΟν Ομως αUτΟ δερμάτινον Ενδυμα Εφερον οί κυνηγοl είς τΟν "Ιππόδρομον. 

Περl τούτου οιJδεμ(αν, νομίζω, &φίνει &μφιβολίαν ή παραβολfι τΥjς Επl τοίi 

&γγείου τiiς 'Αγοράς μορφfις πρΟς μίαν &νάλογον Επl τοίί φύλλου fλεφαντί

νου ύπατικοϋ διπτύχου εLς τΟ Μουσείον τfjς Liνerpool, &γωνιζομένην Εναν
τίον μεγάλης Ελάφου Β. "Η μόνη 'ίσως ύπάρχουσα διαφορΟ: είναι Οτι είς ηlν 

Επl τοίί διπτύχου μορφf)ν αί χειρίδες φ{}άνουν μέχρι τών άγκώνων &φίνου~ 

σαι να φαίνεται τΟ ΕσωτερικΟν Ενδυμα. 

'Έχομεν λοιπΟν μίαν πρώτην Ενδειξιν &πΟ τΟ Ενδυμα Οτι αί μορφαl τΥjς 

όμάδος αύτfjς είκονίζουν κυνηγοUς τοίί "Ιπποδρόμου. Προτού προχωρήσωμεν 

ε!.ς αλλα στοιχεία τών παραστάσεων α{ΙτιΟν πολU περισσότερον χαρακτηρι

στικά, είναι &νάγκη να Εξετάσωμεν μίαν &κόμη μορφην τοϋ Ενδύματος, Οπως 

παρουσιάζεται Επl ΕνΟς τεμαχίου &.γγείου εύρισκομένου ε!.ς τΟ Μουσείον της 

'Ακροπόλεως 'Α{fην&ν (είκ. 1 Γ)'. Ό ε\ς αiJτο εΙκονιζόμενος &νi}ρ τρέχει 

1 Φωτογραφίαν fδημοσίευσα είς η)'' Α.Ε. 1930, σ. 139, ε1.κ. 17.6. 
~ , Ανέ.κδοτο''· T(J έΛ•ταϋfl>α παρατιΊJέμε"Ι'Ω'\' σχέδιον έγέ"Ι•ετο εκ φωτογραφίας 

εfιγενι\:ις παραχωρη-&είσης ύπΟ τfiς Δος Aiison Frantz, η'J'' όποίαν καi. U.π{) της 

{}·έσεως ταύτης ΊJερμότατα εύχαριστ(Ο. 

3 R. D e 1 b r ίί c };::, Die Consulardiptychen, Berlin- Leipzig, 1926-1929, 
Λεύκωμα, πi"'•. 58. Βλ. καl. Κεiμε.νον, σ. ?26 r..έξ. Προχε[ρως :ι.αt παρrJ. Η. 

Peirce-R. Tyler, I./art byzantin Ι, Paι-is, 1932, πίν. 86. 
" Φωτογραφίαν του U:νω μέρους έΛημοσίευσα εi.ς η)ν Α.Ε. 1930, σ. 139, 

είκ. 1715. 
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πρΟς &ριστεσα τείνων τ&ς χείρας πρΟς τα Εμπρός. Έπl τiiς κεφαλiiς φfρει 

μικρΌν κωνοειδfj πίλον, Εντελώς &vάλογον τοϋ όποίου Εχουν πολλαl μορφαl 

τοϋ Ίπποδρόμου είς τUς τοιχογραφίας τfjς "Α γ. Σοφίας τοϋ Κιέβου 1• 'Ολό

κληρον τΟ σώμα τοϋ άνδρΟς καλύπτεται καl Εδώ &πΟ τΟ 'ίδιον στενΌν Εvδυμα, 

τΟ Οποίον Εχει Επίσης Επl τοϋ στήSους τΟ κά{}ετον Uνοι γ μα, δπως ι:αl είς τΟ 

EiY. 1. Α 11-Ιουσεϊον Σπάριης. Α 1 Μουσείον Θεσσαλο,•ίr.ης. 

Β 'ΑγορΟ. 'ΑΊJηνο-Jν. Γ Μουσείον 'Ακροπόλεως. 

&γγείον τiϊς 'Αγορiiς (είκ. 1 Β). Ή διαφορι'ι. μόνον είναι δτι το ενδυμα πλη
ρούται Εδώ &πΟ μικρΟ: ήμιχύκλια δίδοντα Εκ πρώτης Οψεως t1lν Εντύπωσιν 

δτι τοϋτο εl:ναι ω~υσιδωτόν. Είναι &λη{}ες δτι Επl ένΟς &ναγλύφού τοϋ Μου

σείου Torlonia τfjς Ρώμης, προερχομένου Εκ τοϋ -&εάτρου τοϋ Μαρκέλλου, 

ε'ίχονίζεται νεαρΟς κυνηγΟς τοϋ clπποδρόμου φονευμένος &πΟ τΟν λέοντα, 

πρΟς τΟν Οποίον έπάλαιε, με τΟ σώμα Ολόκληρον καλυπτόμενον &πΟ &λυσι

δωτΟν Ενδυμα πολU άνάλογον πρΟς τΟ τfjς μορφfjς Επl τοϋ δραύσματος τfjς 

~Ακροπόλεως 2 • "Η άπόστασις δμως μεταξiι τοϋ ρωμα"ίκοϋ Εκείνου &ναγλύφου 

' G r a b a r, 'Ένi}' &ν. ει~. 4 · 6. Ά'•αλόγου μορφfjς πΊ:λο'Ι' φέρουσι καl μορ· 

φαί της όμύ.δqς ταύτης Επl. &γγείων εύρεfrέγτω'Ι' εtς η)ν Κόριν-&ον. Corinth, ΧΙ: 
Ch. Μ ο r gan, The Byzantine Pottery, Caιnbridge. Massachusetts, 1942, 
πιν. XLIX, ]), e, f. 

2 MonUJηenti dell'Institιιto, 1842, π{ν. XXXVIII, Προχείρως καl παρό. 

S a g Ι i ο· D a Γ e ιη b e r g, Dictionnaire des antiquίtCs grecques et 1Ό111aines, 
V, σ. 702, εl.κ. 7371. 



Α. :=:υγγοπούλου 

καl του Εξεταζομένου άγγείου εlναι τόσον μεγάλη, cΟστε aα ήτο πολU δύσκο
λον να παραδεχ&fί τις Οτι χαl είς τΟ άπασzολούν f]μάς &γγείον πρόκειται 
πράγματι περl άλυσιδωτοϋ Ενδύματος. Πι-θανώτερον 'ίσως -&α ήτο να έρμη
νεύση τις τα ημικύκλια ταύτα ό)ς τUς τρίχας δορίiς, άπΩ ηΊν όποίαν fJτo 

κατεσκευασμένοv τΟ ενδυμα'. Κcί.τι δf: παρόμοιο-ν )l{J·ελεν 'ίσως ν('ι. παραστι]ση 

Η 

ΕtΎ, 2. 
Λ, Ε, Η ·l\Ιουσεlο'\' Θηβc7Jν. Ζ Μουσείον :ωσμητι.κών τεχνcΟν Ά1tηνc0ν (εκ Θηβι'Όν). 

καl ό τεχνίτης τού Εκ Θηβών &ραύσματος τού &.γγείου τού &ποκειμένου εlς 
τΟ :Μουσείον Κοσμητικών Τεχνών τών ~Α-θηνών·, Επl τού όποίου τΟ ενδυμα 
δηλοUται δt<Χ παραλλ1lλων &.μελώς χαραγμένων γραμμών (είκ. 4 1). 

~Αλλ' Clς fλ{tωμεν τώρα είς τcl &ντικείμενα, τU όποία συν1l·Ω-ως παρί

στανται κρατσϋσαι αί Επl τών άγγcίων' της όμάδος ταύτης μορφαί. 

ΤΟ δόρυ μΕ τU προσδεδεμένα σχοινία, τΟ Οποίον κρατεί ό τρέχων Uν1Ίρ 

Ι!ρίισωπα τοϋ 'Ιπποδρόμου Επί βυ'ςαντινίiJν άγγείων 7 

επι τοϋ &γγείου τiϊς Σπάρτης (είκ. 1 Α), &α f1δύνατο Εκ πρώτης Οψεως νΟ: 
έκληφ&fi ώς σημαία. Τούτο δμως αποδεικνύεται Οχι πι-θανΟν &πΟ εν &ραϋσμα 
τοϋ Ι\·Ιουσείου τού Βερολίνου προερχόμενον Εκ Κωνσταντινουπόλεως, δπου 
φαίνεται κα&αρd Οτι πρόκειται περl σχοινίων προσδεδεμένων είς τΟ_ Ciκρov 
τοϋ δόρατος 1

• ΤΟν σκοπΟν τού 

Οργάνου τούτου δΕν είναι εUκολον "'1 

να προσδιορίσωμεν. Θα fιδύνατο 
'ίσως, μΕ πασα-ν βεβαίως έπιφύ-

λαξι ν I νU υποτε&ii Οτι τούτο έχρη

σίμευε προς έξερεitισμον τών {!η

ρίων. 

ΈκτΟς Ομως τού δόρατος με 

τΟ: σχοινία, εύρίσκομεν καl μορφας 

τiiς όμάδος ταύτης κρατούσας και 

rJ.λλα &ντικείμενα. Έπl ένΟς τεμα

χίου &γγείου τοϋ Μουσείου των 

Θηβών είκονίζεται άνfιρ κατα τΟ 
11μισυ διατηρούμενος, τρέχων πρΟς 

&ριστερU καl κρατών είς τi)ν χείρα 

σχοινίον (εtκ. 2 Δ). Εtς δύο αλλα 

-θ·ραύσματα, εκ τών όποίων τΟ εv 

εύρίσχεται είς τΟ ί\'Ιουσείον Θηβών 

(εtκ. 2 Ε), το δε eτερον προέρχε

ται Επίσης Εκ Θηβών καl &πόκει

ται εlς τΟ Μουσείον J\οσμητικών 

Τεχνών τών Άitηνών (ε[κ. 2 Ζ)', 

11 μορφ1l, 11 όποία είκονίζεται πανο
μοιοτύπως τρέχουσα πρΟς &ριστε:.. 

ρά, εχει τΟ σχοινίον δεδεμένον περl 

τf]ν Οσφύν. Τέλος είς Ciλλο {}·ραύ

σμα του Μουσείου τών Θηβών η 

Είκ. 3. Κυνηγοί του Ίπποδρ/ιμου επt ύπατι
κίi\ν διπηJχων : 1 Μουσεϊο'\' Λούβρου, 2 Μου
σεϊον Ζυρίχης, 3 Μουσεϊον Cluny Παρι

σ{ων, 4 Caωnet des Medailles Παρισίων. 

μορφή, τfις Οποίας σψζεται τΟ δ.νω μόνον σώμα, κρατεί εlς η)ν ύψωμέν-ην 
άριστερΟ:ν τΟ σχοινίον, ετοίμη νU τΟ ρίψη (είκ. 2 Η). Ι\Ιlορφ<lς κρατούσας 
τοιοUτον σχοινίον εύρίσκομεν είς σχηνUς τού Ίπποδρόμου είκονιζομένας Επl 

1 Ο. \ν ιι Ι ff, Beschreibung deι· Bildwerke der clπistlichen Epochen: ΙΙ, 
1\fitelalter1icl1e Bildwerke, Berlin, 1\Η 1, πίν. ΧΧΙ, 2065. 

2 T1l'' Διεui:ι-ί,ντριαν τoiJ Μουσείου ΚοσμητικcΟν Τεχ-ν<1η• Δδα 'Ά \'\'α'\' 'Αποστ:ο· 

λάκι fΗλω Ύαi ε,,τευft·εν νΔ ει'JχαριστΎjσω {}ερμ<I:Jς διιΊ. τ11\' προftυμία'\' της νι! μου 
Επιτρέψυ ηlν μελέτη·ν τδ·η, εlς τΟ Μουσεϊον τούτο φυλασσομένων βυ~αντιν&ν ιlγγείωγ, 
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τών Ελεφαντίνων ύπατικών διπτύχων, δπου αύται κρατοϋσι τοιοίίτον σχοι

νίον (ε(κ. 3) '. 
την έρμηνείαν του σχοινίου είς τα ύπατικΟ: δίπτυχα εδωκεν r]δη ό 

Delbrίick, &ποδείξας δτι τούτο δεν είναι Ο.λλο dπΟ τΟν ριπτόμενον βράχον 

(lasso), μΕ τΟν όποίον οί κυνηγοl τού ςΙπποδρόμQυ συνελάμβαγον τα -&ηρία 2
• 

ΕLκ. 4. Θ Μουσε1Όν Θηβ&ν. Ι ΜουσεΥο'' κοσμητικι'δν τεχν&,, 'Α&ην&ν (f:r. ΘηβJγν). 

~ Αλη&&ς την έρμηνείαν αύτη ν Καf}ιστιJ άπολύτως βεβαίαν 1l Επl ένΟς ύπατι
κοϋ διπτύχου τοϋ Λούβρου παράστασις κυνηγοϋ κρατοϋντος σχοινίον καΙ 

έτοιμαζομένου να δεσμεύση την κατ~ αUτοU Επιτε{}εμένην Ciρκτον (είκ. 3. 1) 3
• 

tO άσφαλΎ)ς προσδιορισμΟς τfiς χρήσεως τοϋ σχοινίου, τΟ Οποίον ε'ίτε 

κρατούσιν είς ηΊν χείρα ε'ίτε Εχουν προσδεδεμένον περl τΥιν δσφUv πολλαl 

Εκ των μορφών τ1ϊς άπασχολούσης 1lμfiς σειρdς των άγγείων, προστι-&έμενος 

είς τας άλλας άνωτέρω γενομένας διαπιστώσεις, ούδεμίαν, νομίζω, άφίνει 

άμφιβολίαν, Οτι αί τρέχουσαι αύταl μορφαl είκονίζουν πράγματι κuνηγοUς 

τοϋ Ίπποδρόμου. 

ΕLς τας παρατεirείσας τέλος ενδείξεις είναι δυνατΟν να προστεθ{j καl 

μία &κόμη. Είς Εν {}ραϋσμα τοϋ Μουσείου Θηβών, είς τΟ Οποίον διεσώδη 

μόνον '11 κρατοϋσα τΟ δόρυ. &ριστερα καl Ο άριστερΟς πους τfjς πρΟς δεξια 

J Δίπτυχα του Άρεοβίνδου _είς τΟ Μουσεϊον της Ζυρίχης καί είς τΟ Μουσείον 

Cluny τδ)ν Παρισίων: De 11Jr ίi ck, 'Ένi}' u_,,, Λεύκωμα, πί''· 9. Έπίσης καl 

παρα Ρ e i r c e- Τ y 1 e r, 'Έ·\'i}' &:\'. ΙΙ, πί.'\'. 10. Δίπτυχον του 'Α'•αστασίου είς τΟ 

Cabinet des Medailles τ<Ον Παρισίων: D e 1 b r ίί c k, "Εν&' &ν. π[γ. 21. Ρ e i r c e
Tyler, "Εγ{),' ά'Ι!. ΙΙ, πίν. 30. 

2 Delf)rίick, 'Ένι'}' 6.ν. ΚείμενΟ'\', 111, 113, 13'2. 
s D e Ι b r ii c k, 'Ένι'}' &.ν. Λεύκωμα, πί'\•. 27. 
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τρεχούσης μορφfiς, παρίσταται δπισ&εν αl!τi)ς Lσχυρώς σχηματοποιημένος 

φυτικΌς διάκοσμος (είκ. 4 Θ). Λείψανα Ελάχιστα όμοίο~ φυτ:ικοϋ διακόσμου 
σώζονται Επίσης καl είς τΟ πινάκιον τi'jς Σπάρτης (είκ. 1 Α). Είς τΟ έκ 

Θηβών τέ-λος πινάκιον τΟ άποκείμενον είς τΟ Μουσείον Κοσμητικών Τεχνών 
Οπισ{}εv της τρεχούσης μορφi]ς είναι χαραγμένον, μΕ τρόπον άρκετ& φυσι· 

κόν, δένδρον ομοιάζον προς κυπάρισσον (ε!κ. 4 Ι). Έκ πρώτης οψεως Μ 
1lδύνατό τις να ύπο·Ηέση δη τα φυτΟ: ταϋτα εχουν σχοπΟν ι<αί1αρώς διακο

σμητικόν. 'Ότι δηλαδi) δ τεχνίτης i]&ελε δι' αvτωv νι'.ι πληρώση τον μένοντα 
κενΟν περl τfιν μορφfιν χώραν. Νομίζω δμως δτι η)ν έξήγησιν δέον ν~ &να

ζητ1lσωμεν &.λλαχοϋ. Φαίνεται δηλαδiι δτι κατd τfιν παράστα-στν τών κυνη

:ίων κατεσκευάζετο είς τΟν στίβον τοϋ "Ιπποδρόμου τεχνητΟν δάσος 1 • 

Περl τούτου μdς πεί-&ουν τα δένδρα, μεταξU τών όποίων εΊκονίζονται τα 

κυνήγια ε(ς τι'.ις τοιχογραφίας τ;jς Άγ. Σοφίας τοϋ Κιέβου'. Τοϋ δάσους 
λοιπΌν τούτου ύποτυπώδης δήλωσις είναι άναμφιβόλως δ Lσχυρώς σχηματο

ποιημένος φυτικΟς διάκοσμος έπl τών &πασχολούντων ήμάς άγγείων. 

π 

~Εκ τών μέχρι τούδε Εκτεθ-έντων συνάγεται τΟ άσφαλές, νομίζω, συμπέ
ρασμα, δτι αί Επl τfiς έξεταζομένης όμάδος τών &γγείων είκονιζόμεναι μορ

φαl παριστάνουν κυνηγοlις τοϋ <Ιπποδρόμου. ~Άν Ομως συγκρί'η τις τιΧς 

μορφιχς ταύτας προς τaς τοιχογραφίας τiiς Άγ. Σοφίας τοϋ Κιέβου, της 

μόνης δηλαδi] &σφαλούς παραστάσεως τών εLς τΟν Ίππόδρομον τfις Κων
σταντ~νουπόλεως τελουμένων κατα τους κυρίως βυζαντινους χρόνους, ίΜ δια
πιστώση Οτι, ώς πρΟς τΟ ενδυμα τών κυνηγών, ύπάρχει καταφαν1)ς διαφορά. 

Έκεί o'L κυνηγοl φέρουσι χλαμύδα καΙ. Οπλισμόν, δίδοντες μdλλον ηΊν Εντύ

πωσιν στρατιωτών. "Η διαφορα Ομως αUτη Εξηγείται εlικόλως, αν λάβωμεν 
ύπ~ Οψιν Οτι εl.ς Ί:1Ίν CΑγ. Σοφίαν τοϋ Κιέβου o'L εiκονιζόμενοι κυνηγοl εlναι 
βάρβαροι η, κατι'.ι n]v γvώμην τού Κοντακώφ, μετημφιεσμένοι ε!ς βαρβά· 
ρους s. ΔΕν φέρουν συνεπώς ο15τοι τΟ σύνηitες εvδυμα τών κυνηγ<ί>ν τοϋ 

·rπποδρόμου. Πλην δμως τούτου ύπάρχει καl U.λλος άκόμη λόγος Εξηγών τi]ν 
διαφορCtν αύτfιν τοϋ Ενδύματος μεταξiJ τών τοιχογραφιών του Κιέβου καl 

τών μορφών Επl τών Εξεταζομένων άγγείων. Τούτον -&α 'ίδωμεν κατωτέρω. 

Μια Ciλλη σύγκρισις είναι Επίσης &παραίτητος πρΟς τους κυνηγοUς τοiJς 

1 Βλ. Α. ·Gra bar, L'emρereur dans l'art byza.ntin, Paris, 1936,72. 
2 G r a b a r, 'Έγfl,' ά'Ι!. σ. 63, εiκ. 1, σ. 67, εiκ. 5. Έπίσης G r a lJ a r έν 

Seιninarinnι Kondakovianunι, 'Έ,•{}·' (l''· σ. 108, είκ. 4· σ. 111, εlκ. 7. Προχε(
ρως καt παρ&. G. SclιluιnJJerger, I_..'Cpopee byzantine, ΙΙΙ, ±09, 769 

:j G 1' a j) a r, L'emρereur I 72, δπου αναφέρεται κα1 1'ι έρμη,•ε(α τοϋ κο,•τακ<όφ. 
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είκονιζομένους εl.ς τΟν άπΟ τοϋ 10ου αίώνος κώδικα τών Κυνηγετικών τοίi 

'Οππιανοϋ, τον άποκε(μενον ύπ' άρι{}. 479 είς τi]ν Μαρκιανi]ν Βιβλιο{}ήκην 
τΥ)ς Βενετίας 1 , &)ς Επίσης καl πρΟς τΟ μεταγενέστερον, &πΟ τοϋ 15ου αlώνος, 
ιlντ(γραφόν του ύπ' &ρι!J·. 2736 είς τi]ν Έ!Jν. Βιβλιο!Jήκην τii\ν Παρισ(ων '. 

ΜεταξV τών παραστάσεων α1Jτών καl τών μορφών έπl τiίς &πασχολού· 
σης ημας σειρdς τών &γγείων ουδεμία ύπάρχει όμοιότης. το πρdγμα είναι 
πολυ φυσικόν, δεδομένου Ότι καl ΕκεΊ: δεν είκονίζοvται κυνηγοl τοίi 

'Ιπποδρόμου. 
'Άλλως δμως Εχουσι τα πράγματα προκειμένου περl rώv μικρών είκονι

δίων τών κοσμούνrων τοiις Κανόνας &ντιστοιχίας τών Εύαγγελίων ε\.ς τΟν 
άπο τοϋ lloυ α!ii\νος κώδικα 64 τi'jς 'Ε{}ν. Βιβλιοi}ήκης τii\ν Παρισ(ων. Είς 
Εν τών εlκονιδίων τούτων ό κυνηγΌς ό {}ηρεύων λαγωους δια τοϋ ίέρακος 
φέρει τΟ σύνη&ες βυζαντινΟν Ενδυμα, τΟ Οποίον εϋρομεν καl εΊς τΟν ~Οππια· 
νον τfίς Μαρκιανi'jς Βιβλιο{}ήκης ', έπ\ δε τi'jς κεφαλi'iς κυλινδρικον τριχωτον 
πίλον 4 • Είς CJ.λλο Ομως εΊκονί.διον δ κυνηγΟς μετα παρδάλεως, δ διώκων διJο 

Ηάφους, φέρει Εvδυμα προσκεκολλημένον Επl τοϋ σώματός του, άκριβώς 

Οπως και αϊ μορφαι Επl τiiς Εξεταζομένης όμάδος τών άγγείων, Επι δΕ τf)ς 
κεφαλ1iς κωνικΟν πίλον Εντελώς άνάλογον πρΟς Εκείνον, τΟν όποίον εϋρομεν 
Επί τινων &γγείων τfις σειράς ταύτης 5 • Ή διαφορα αϋτη τοϋ Ενδύματος εΊς 
fv και τΟ αUτΟ χειρόγραφον είναι εϋκολον νι'ι Εξηγηftή, αν λάβη τις ύπ' Οψιν 
Οτι δ τεχνίτης Ο διακοσμ1lσας αύτΟ Ενεπνεύσ1tη άσφαλώς διά τινα τών εΊκο
νιδίων του άπΟ τα εΊς τΟν CΙππόδρομον 'τελούμενα. Περι τούτου μάς πεί1tει 
U.λλο είκονίδιον τοϋ ίδίου χειρογράφου, Οπου παρίστq:!αι μικροσκοπικΟς 
νέγρος γuμνΟς όδηγών εΊς τfιν πηγην μίαν κάμηλον και εvα Ελέφαντα 6 • Είναι 
εκ τών κειμένων γvωστΟν Οτι άπετέλει σύνη&ες ,θ-έαμα τοϋ <ΙΠποδρόμου ΎΊ 
Επίδειξις {}ηρίων καl Εξωτικών ζQ)ων, μεταξ\, τών όποίων ρητώς &ναφέρον· 

τα ι Ελέφαντες καl κάμηλοι 7
• 

ι Ο. Μ. D a 1 t ο η, Byzantine Art and Aι-cha=ology, Oxford, 1911, σ. 483, 
εiκ. 289. 

2 C h. D i e h 1, Manuel d'art ιyzantin, 2α Εr.δ. Paι-is, 1925 ·-1926, ΙΙ, 

σ. 873, εί.κ, 429. 
0 S c h 1 u m b e r g e r, Epoρee, Ι, 577. Προχείρως καl. είς η'j·v Έπετ. Έταιρ. 

Βυζαντ. Σπουδώ'V, 9, 1932, σ. 10, εiκ. 2. 
.ι Εί'\•αι τ() ωγουρούτζικον καμηλαύχι1•» τoii Αι.γε'\•fj 'Ακρίτα, σύvη-&ες κάλυμμα 

της κεφαλfjς τ&γ κυνηγ&'\•, Βλ. Προχείρως Π. Κ α λ ο'\' ά ρ ο υ, Βασίλειος Διγεν1lς 
'Ακρίτας, ~Αfrηγαι, 1941, Ι, σ. 83, στ. 1427, σ. 204, στ. 3717 (εLς η)'\' διασκευ1l·γ 

ΤραπεζοiJγτος), Π, σ. 40, στ. 117. 
ι; D i e h Ι, Manuel, Ι, σ. 400, είκ. 187. Προχείρως καt εiς την Έπετ. ·Εταιρ. 

Βυζα'\'τ. Σπουδ&ν, 'Έ,{Ι·' άν. σ. 27, είκ.. 6. 
6 S c h 1 u m b e r g e r, Eρopee, Ι, 757. 
t Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο ο λ έ, Βυζα'\'τt'\'U1'\' βίος καΙ. πολιτισμός, ΠΙ, 'Α{tfjναι., 1949, 

i9 κ.έξ. 
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Οϋrω Εκ τών γενομένων συγκρίσεων, αί όποίαι δεικνύουν τi)v ύφιστα

μένην διαφοράν, 0)ς πρΟς τΟ Ενδυμα, μεταξ\.1 τών συν1lίtων {}ηρευτών καi 

τών κυνηγών rοϋ clπποδρόμου, Επιβεβαιούται Επαρκώς, κατα τfιν γνώμην 

μου, δτι οί Επl τών άγγείων είκονιζόμενοι είναι κυνηγοl τοϋ "Ιπποδρόμου. 

ΙΙΙ 

'Ήδη δμως άνάγκη να Εξετάσω μεν Εν άρκετU σπουδαίον ζήτημα: Οί 

τεχνίται οί χαράξαντες τΔς μορφcΧς α-&τΟ.ς Επl τiiς άπασχολούσης fιμάς σειρϋ.ς 

τών &γγείων είχον πράγματι ώς πρότυπα τοιούτους κυνηγοiJς τοϋ ·Ιπποδρό
μου; Τοιαϋτα δηλαδi} κυνήyια έγίνοντο άκόμη Επi τών ήμερών των εΊς τΟν 

Ίππόδρομον ; 
Προτοϋ &παντ1lσωμεν είς τα Ερωτήματα ταύτα, είναι προηγουμένως 

&vάγκη να τοπο-&ετήσωμεν χρονολογικώς την &πασχολοϋσαν ημας όμάδα τών 

άγγείων, έπl τών Οποίων εικονίζονται αί μορφαl τών κυνηγών. 
ΤΟ μεγαλύτερον μέρος τών άγγείων τΥ}ς σειράς ταύτης &νήκει είς Εν 

ε1δος τεχνικης, κατα τΟ Οποίον τΟ σχέδιον άποδίδεται δια βα1tέως Εγχαρά

κτων γραμμών, τΟ δΕ σώμα, δια ν& δο-811 ή Εντύπωσις τού έπ' αύτοϋ προσ~ 

κεκολλημένου ενδύματος, εΊναι Ολόκληρον άρκετα βα{}έως σκαλισμένον έν 

εΊδει κοιλογλύφου. την τεχνικfιν αύτfιν δυνάμεθα μετ· άρκετijς .άσφαλείας 

νa χρο,•ολογ>]σωμεν βοη!Jούμενοι &πο μικρον !Jραϋσμα εύρε!Jcν ε!ς τi]ν Κων· 

σταντινούπολιν κατα τU.ς Εκεί γενομέ\·ας άvασχαφΟ:ς πρΟς άποκάλυψιν τοίΙ 

<Ιπποδρόμου. Έπ' αύτοϋ διεσιό1Ί·η μέρος άπΟ τΟ Ciνω σώμα στρατιώτου(;) 
κρατούντος σημαίαν, Επl της όποίας ε'ίΥαι χαραγμένος σταυρός, τα δΕ έκατέ· 

ρω θ-εν τών κεραιών τέσσαρα τετράγωνα πληροϋνται μΕ τΟ γράμμα Β J. 

"Όπως είναι γνωστόν, τα τέσσαρα Β έκ.ατέρω{}εν τώv κεραιών τού σταυρού 

ε'ίναι τΟ f:μβλημα της δυναστείας τών Παλαιολόγων 2
• Κατ α ταύτα tO μικρΟν 

τούτο itραίiσμα άν1lκει χωρlς άμφιβολίαν εϊς το\.1ς χρόνους των Παλαιολόγων 

(1261· 1453) κα\ δύναται με άρκετi}ν &σφάλειαν νa χρονολογήσu τa άγγεία 

τα παρουσιάζοντα εΊς ηΊv διακόσμησίν των άνάλογον τεχνικ1lν. --Θα ήδύνατο 

'ίσως να ύποτεitfi Οτι τρία Εκ τών ένταϋitα παρατεitέντων dγγείων, δηλαδη τΟ 

τi'jς Άγορθς (είκ. 1 Β), το τijς 'Ακροπόλεως (ε!κ. 1 Γ) κα\ 1!ν έκ Θηβών 

' Έδημοσιε·ύ&η {,πο S. C a s s ο n fv Preliminary Report upon tbe Exca
vations carried out in the Hipρodroιne of Constantinople in 1927 ση Behalf of 
the Britisb Academy, London, 1928, σ. 41 κ.έξ., είκ, 41. 

2 C a s s ο n, "Εγ&' άν. Οπου δλη Ί1 σχετικ1) βιβλιογραφία, εις η)ν όπο[αν τ-1Ίν 

πρωτίστη'' {!'έσιν r.ατέχει 1'1 μελέτη του Ι. Σ β ο ρ{;) ν ο υ εiς ηΊν Διεi!·ν. Έφημερ. της 

Νομισματ. 'Αρχαιολογίας, 2, 1899, 363 κ.έξ. 
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άποκείμενον εΊς τΟ Μουσείον Κοσμητικών Τεχνών (εlκ. 4 Ι), ώς παρουσιά

ζοντα τεχνικ1)ν κάπως διάφορον, τi}ν δΕ χάραξιν τού σχεδίου λεπτοτέραν 

είναι 'ίσως κατά τι παλαιότερα. Τούτο Ομως δΕν νομίζω πολU πι&ανόν. 

'Έχομεν λοιπΟν τΟ δεδομένον δτι τU &γγεία, Επl τών όποίων εΙκονίζον

ται οί κυνηγοl του Ίπποδρόμου, άν1lκουν, τα πλείστα τοUλάχιστοv, εlς τοiις 

χρόνους τών Παλαιολόγων καl πιit·ανώτατα εlς τΟν 14ον αΊώνα.· 

Καl ηδη ερωτάται : Κατιl τοiις χρόνους των Παλαιολόγων συνεχίζοντα 

&κόμη τα δεάματα τοϋ Ίπποδρόμου καl τα ΕντΟς αύτου κυν1lyια -&ηρίων; 

Βεβαίως κατU τfιν περίοδον τflς Φραγκικiiς κατοχiϊς της Κωνσταντινου

πόλεως (1204 · 1261) δeν δύναται να γίνη λόγος περl ~εαμάτων ε!ς τον 

Ίππόδρομον. Έκ τιnν χρόνων δμως των Παλαιολόγων ύπάρχουσι μερικαl 
πληροφορίαι, άρκετΟ: lσχναί, είναι άλη{}ές, άναφέρουσαι Οτι, αν καl σπανίως 

πλέον, Εγίνοντο Εντούτοις εlς αύτΟν άγώνες, καl άπσδειχνύουσαι σϋτω λίαν 

αl!στηραν την γνώμην του Rambaud, Οτι καl οί &.γώνες είχον παύσει και 

αl!τΟς ό "Ιππόδρομος είχε πλέον Εγκαταλειφ{}η '. 

ΓεγονΟς Ομως είναι Οτι αί Εκ τΟΟν χρόνων των Παλαιολόγων πηγαl όμι

λοϋν μόνον περl ίππικών άγώνων καl <<ί1·υμελιχών δργάνων», χορών πι&α

νώς, άλλ' ούδαμοϋ γίνεται μνεία κυνηγίων, τα όποία Εδώ μάς Ενδιαφέρουν. 

ΤΟ πράγμα είναι πολυ φυσικΟν καl πρέπει όπωσδήποτε να παραδε-ι.&ώμεν 
Οτι τοιαύτα κυνήγια -&ηρίων είχον παύσει κατα τους χρόνους τών Παλαιολό

γων ν~ δ:ποτελώσι μέρος τών -&εαμάτων εlς τΟν Ίππόδρομον τflς Κωνσταντι

νουπόλεως. Εlς τοϋτο συνετέλεσαν πολλοl λόγοι. 'Όχι μόνον αί &.σιατικαl καl 

δ:φρικανικαl χώραι, άπΟ τ(lς όποίας Εκομίζοντο κατΟ: τοUς Ενδόξου ς χρόνους 

τiϊς αυτοκρατορίας τα ίtηρία τα Εμφανιζόμενα εlς τΟν ·Ιππόδρομο ν, δΕν άπε

τέλουν πλέον μέρος τοϋ Βυζαντινού κράτους, &λλ<l καl τΟ: Ciφι3ονα οlκονομικd 

μέσα, τα απαιτούμενα δια ηΊν προετοιμασίαν τών ftεαμάτων αUτών, δΕν 

ύπiϊρχον πλέον. 'Εξ ϋ.λλου καl ό Ίππόδρομος τflς Κωνσταντινουπόλεως ήτα 

ο/ι δη {')ρειπωμ:\ιος 2
• Καl {}<1 Ίlδύναντο 'ίσως να τελών τ α ι &κόμη ΕντΌς του 

fιρειπωμένου αUτοU μνημείου ίππικοl άγώνες, 'ίσως δΕ καl χοροί, περl τών 

όποίων όμιλοϋν αί άπΟ τών χρόνων τών Παλαιολόγων πηγαί, Οπως {}ι} 1Ίδύ

ναντο ταϋτα να γίνωνται καl εlς οίονδήποτε αναπεπταμένον χώρον, άλλα τα 

κυνήγια ftηρίων &πεκλείοντο όπωσδ1lποτε, διότι ό ήρειπωμένος "Ιππόδρομος 

1 Τάς πηγι;ί.ς, (~Jς καL τ1)ν γ'\•u'ηtη\' τοίi Rambaud, παρα&έτει ό Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, 
'Έν&" άν. 13 κ.έξ. 

2 Βλ. η)ν δ.πό τοίi 1350 &:ποψιν ηl'' χαλκογραφηftεtσα'\' τΟ 1600 παρ&. L. d e 
Beylie, L'habitation byzantine, (;renoble· Paris, 1902, πίν. ε\'α\>τι σ. 58. 
'Επίσης fν Pι·eliιninary Report, "Ενθ·' &ν. ε!.κ. 2 iΙνα'\•τι σ, 2. Προχείρως καl ε_,, 

Κ ο υ κ ο υ λ έ, 'Ένfl·' &ν. πί'\-'. Α 1. Πρβ. καt η'ιν περιγραψlιν του Α. R a n1 b a ιι d. 
Etudes sur l'lιistoiΓe ])yzantine, Paris, 1912, :>9 κ.έξ. ' 
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δΕν {}Λ παρείχε πλέον ηΊν δια τΟ: τοιαίiτα {}εάματα dπαι τουμένην &σφάλειαν 

τών {}εατών. 

Οϋτω, διU nΊv Κωνστανηvούπολιν τούλάχιστον, δύναται να Ηεωρη{}fi 

βέβαιον Ότι κυνήγια &ηρίων δΕν Εγίνοντο πλέον εLς τΟν Ίππόδρομον. Ε'Lδο

μεν Όμως &νωτfρω Ότι &γγεία μ€ παραστάσεις κυνηγών του "Ιπποδρόμου 

εύρέf}·ησαν Οχι μόνον εlς τfιν ΚωνσταντιVούπολιν, dλλα καl εlς την Θεσσαλο

νίκην, καl εLς τΟ:ς ~Αf)·1lνας, καl είς nlν Κόριν{}ον, καl εΊς τΟ:ς Θήβας, καl εlς 

τfιν Σπάρτη ν, &κόμη δΕ καΙ δ:λλαχού. ΕΙ ναι δυνατΟv να παραδεχ{}ώμεν δτι 

εLς Ολας αUτό:ς τCtς πόλεις Ετελοϋντο, και _κατα τοUς χρόνους άκόμη της άκμf]ς 

του κράτους, κυν1lγια {}ηρίων είς τΟν "Ιππόδρομον ; Βεβαίως καi είς τfιν 

Θεσσαλονίκην, 'ίσως δΕ καl εlς G.λλας μεγάλας πόλεις τf)ς κυρίως "Ελλάδος, 

ύπf)ρχον 'Ιππόδρομοι, άν~γόμενοι εlς τοiις ρωμα'ίκοVς άκόμη χρόνους~. Καl 

εLς μ€ν ηΊν Θεσσαλονίκην {}δ. ijτo 'ίσως δυνατΟν να παραδεχ&fi τις δτι, Κ~t{Χ 
τους προεικονομαχικους τούλάχιστον χρόνους, Ετελοϋντο πι-&ανώς κυν1lγια 

{}ηρίων 2 ' _δια τας Clλλας Ομως μικρΟ:ς πόλεις τiϊς CΕλλάδος, τας ~Α{}ήνας, τός 

Θήβας κ.λ.π. i!εωρω το πράγμα &πολύτως &πωανον. Τουτο &ποκλείει i'ίλλως 

τε καl τΟ γεγονΟς Οτι τα είς τι1ς πόλεις ταύτας εύρε{Μντα άγγεία μΕ παρα

στάσεις κυνηγών &νάyονται, δ)ς ε'ίδομεν, εlς τους χρόνους τών Παλαιολόγων, 

εLς Εποχ1Ίν δηλαδή, κατα nΊv όποίαν χαl εLς τi)ν Κωνσταντινούπολιν εlχε 

παύσει τΟ {}έαμα τούτο ,των κυνηγίων, αί δΕ μικραl πόλεις τΥ)ς "Ελλάδος, 

πλ1Ίν τΥjς Σπάρτης, εύρίσκοντο UπΟ τΟν ΦραγκικΟν ζυγόν. 

IV 

ΜετU τάνωτέρω, €κτεftέντα, πώς -{}U fιτο δυνατΟν νΟ: έρμηνευ{}fί tl παρά
στασις τών κυνηγών τoii <Ιπποδρόμου Επl τf]ς &πασχολούσης ήμάς όμάδος 

των &γγείων ; 

Μία μόνον, νομίζω, ύπάρχει λύσις, άρκετό πι-&ανή, τοίi προβλ1lματος 

τούτου. OL &γγειογράφοι δηλαδfι τών χρόνων τών Παλαιολόγων άντιγρά

φουν πρότυπα παλαιότερα, κατΟ: τΟ πλείστον &νάγλυφα εΊκονίζοντα τοιαύτας 

σκηνUς του "Ιπποδρόμου. Τοιαϊiτα δΕ άνάγλυφα άσφαλώς Εσψζοντο πολυά

ριΗμα κατα nlν Εποχfιν έκείνην καl είς τ1Ίν Κωνσταντινούπολιν καl εΊς &λλας 

1 ·ο 'Ιππόδρομος της Θεσσαλο,•ίκης φαίγεται Οτι εiχεγ δγκαταλειφ&η λία\' 

f:.νωρίς, fχρησιμοποιείτο δε &ντ• αύτοίi τΟ Στάδιον. Βλ. Α. Ξ υ γ γ οπού λ ο υ, 

Συμβολαl εlς τiJ'' τοπογραφία\' της βυζαντινης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1949 
(•Εταιρεία 1\-Ιακεδονικών ΣπουδΠη·. ΌΕ:ιτιστημο,•ικαt πραγματειαι. Σειρ&. ΘεολογικΊι 

zαl. Φιλολογικ{ι, &ρι{J>. 2), 29 κ.έξ. Περl τ<IJν Ίπποδρόμω\' 8ξcσ της Κωνσταντινου· 
πόλεως βλ. Κ ο υ γ ο υ λ ε "Εν&' &ν. 8 κ.έξ. . 

2 το Στάδιο\' της ΘεσσαλΟ\'ίκης έΧοσμεlτο με &.νάγλuφα εLκονίζογτα σκη\•ας 

κυνηγώ\' ιiγωνιζομένωγ f'\-'α\•τίο\' -&ηρίων. Βλ. Ξ υ γ γ όπου λ ο ν, "Ev&' άν. 25 κ,έξ. 
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μέγάλας πόλεις τfiς αUτοχρατορίας, &φοU καl μέχρι τών 1lμερών μας Εφ{l-ασαν 
τι να έξ αUτών 1 • Τα &νάγλυφα, έπl παραδείγματι, μΕ σκηνιΧς κυνηγίου τ& κο
σμοϋντα τΟ Στάδιον τijς Θεσσαλονίκης, τα όποία είχον άπαικονισ.aη τΟν 7ον 
αίώνα εiς μίαν τοιχογραφίαν άποκαλυφι1-είσαν είς τΟν ΝαΟν του "Α γ. Δημη

τρίου, γνωρίζομεν δτι έσ<bζοvτο άκόμη λ1lγοντος του 18ου αίώνος 2 • 

CΌτι πραγματικώς οί βυζαντινοl τεχνίται των χρόνων τών Παλαιολόγων 
συνή-&ιζον ν~ &ντιyράφουv παλαιοτέρας απεικονίσεις σκ-ηνών τοϋ "Ιπποδρό
μου, γενομένας δταν οίiτος, δπως καt ή αύτοκρατορία, εύρίσκετο είς ηΊν 

άκμήν του, δεικνύει Εν Εξόχως χαραχτηριστικΟν Εργον. Πρόκειται περl τijς 
μικρας έξ sλεφαντοστου κυλινδρικijς πυξίδας, τijς &νηκούσης &λλοτε ε!ς τi}ν 

Συλλογi}ν Stroganoff τijς Ρώμης καl εύρισκομένης τώρα ε!ς η)ν Συλλογi}ν 

των &δελφ&ν Durlacher ε!ς το Λονδίνον '. Έπ" αuτijς εικονίζεται δΙς βυ

ζαντινΟς αυτοκράτωρ μετό τiϊς βασιλίσσης καl τοϋ υίοU των. τα Ολίγα δια
σφζόμενα γράμματα τfjς Επιγραφfjς της συνοδευούσης τ1lν βασιλικΥιν οίκογέ
νειαν πείc&ουν δτι πρόκειται περl τoii Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1282-

1328), τijς συζύγου του Ε!ρ1]νης καΙ τοίi υ1οίi των Μιχαi}λ Θ'. γεννη1'Ιέντος 
το 1295 καΙ &ποiJανόντος ,;,ς συμβασιλέως το 1320 •. ΚατιJ. τi]ν πι/Jανωτά
την είκασίαν τοίί κ. Grabaι-, είς η'ιν πυξίδα ταύτην εΙκονίζεται σκνη'\•11 τού 

~Ιπποδρόμου-, κατα τfιν Οποίαν στρατηγΌς προσφέρει είς τΟν βασιλέα Ομοίωμα 
τfiς ύπ~ αϋτού άλωι:tείσης πόλεως 5 • Νομίζω &πολύτως βέβαιον δ τι ή σκηνη 

αϋτη είναι &ντίγραφον κάποιας παλαιοτέρας παραστάσεως γενομένης είς ανά
μνησιν πραγματικοϋ τοιούτου γεγονότος. Θα ήτο πολU δύσκολον νά παρα

δεχ{}ώμεν τοιαύτην τελεηlν δια την &νάκτησιν πόλεως κατα τcΧς {}λιβερcΧς 

ήμέρας τiiς πολυταράχου βασιλείας του Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου. Ti]v 

βεβαιότητα Οτι ή Επl τfjς έλεφαντίνης πυξίδος σκηνη Εκτυλίσσεται είς τΟν 
<Ιππόδρομον δίδουν Επίσης αί Επ' αUτfjς είκονιζόμεναι μορφαl χορευτριών 
καl μουσικών. 'Ακριβώς δΕ ό τρόπος τi]ς παραστάσεως τών δύο χορευτριών 

1 Βλ. π. χ. τοVς τέσσαρας μαρμαρί•..ους πεσσοVς μΕ σκη'\•Cι.ς κυνηγίου ε! ς τό Μου
σεtον της Κωνσταyηνουπόλεως : Α r i f l\·f ίί f i t εν ]al1rl), des deutsch. archaoι 
Instituts, .46, 1931. Arch. Anz. σ. 199- 202, ε\.κ. 20- 23. Είς τούτων καΙ παρΟ. 

Ρ e i r c e- Τ y 1 e r, "Ε,,{!,' ά''· ΙΙ, πί''· 16 Β. Πρβ. r.αl τΟ &νάγλυφογ τοϋ Μουσείου 
της Σόφιας, περl τοϋ όποίου κατωτέρω ό λόγος. 

2 Ξυγγόπουλος, "E,•f.l·' ιiν. 24 κ.έξ. 
~ Ταύτης φωτογραφί.αν, έν 6.ναπτύξει, εΙ χε δημοσιεύσει ό J. 8 t r z y g ο \V s k i 

εν Β.Ζ. 8, 1899, σ, 262. Τελευταία, Χα-&' δσο'\' γνωρίζω, δημοσίευσι.ς παριl G r a
bar, L'eιηpereur, πίγ, VIII καl σ. 56 κ.έξ. 

4 Ό κ. G ι· a b a r, 'Έ·νι1·' ιiν. 56 κ.έξ. ύπα&έτει Οτι ίσως ·να πρόκειται καl περl 
τοϋ 1\Ιανωη'jλ Β' ΠαλαωλΩγοι, (1391 · 1426). ΕΙς τ1)·ν fπι.γQαφΊ']'\' Ωμως δι.ακρf.νονται 

σαψiϊ")ς τιl γψi.μματα ΑΝΔΡ{ΟΝΙΚΟΣ). Πλ. α:ι'>τι'ι{Ι·ι. π(ν. VIII, εl,-r.())'\' κάτω δεξιfi., 

-~ Gra1Jar, "Εν{J.' &ν. 57. 

Πρόσωπα τοϋ Ί:τ;τοδρόμου έπl βυζαντινGΗ' άγyείων 15 

Ενισχύει, νομίζω, η'ιν γνώμην μου, δτι ένταϋ&α πρόκειται περl &.πομιμήσεως 
παλαιοτέρου προτύπου. ΊΌ 8νδυμα δηλαδ1l τών χορευτριών δΕν είναι τΟ βυ
ζαντινόν '. ΊΙ περιβολi} τijς μιας ίδίως χορευτρίας sπl τijς πυξίδας' 8ν/Jυ

μίζει ζωηρ&ς τaς &ναλόγους μορφaς ΕΠ l τijς βάσεως τοϋ οβελίσκου τοίi Θεο

δοσίου εΊς την Κωνσταντινούπολιν, δπου, ώς γνωστόν, ε'Lκονίζονται σκηνα'ι 
καl -&εάματα τοϋ <Ιπποδρόμου 3

, δπως Επίσης Εν{}υμίζει άναλόγους παραστά

σεις Επl έλεφαντίνων ύπατικών διπτύχων 4 • 

Μετα τΟ:ς διαπιστώσεις ταύτας άνάγκη να έπανέλ{}ωμεν εΊς τ1lν άπασχο

λούσαν ήμάς όμάδα τών &γγείων μΕ τας παραστάσεις κυνηγών τοϋ <Ιππο

δρόμου. 
cιΟπως και ανωτέρω ε'ίπομεν, οί διακοσμήσαντες τΟ: dγγεία ταϋτα τεχνί

ται &ντέγραψαν, μΕ &ρκετΟ.ς βεβαίως παρανοήσεις καl δ.πλουστεύσεις, πρό
τυπα κατα τΟ πλείστον παλαιοχριστιανικά. Περl τούτου δύναταί τις να πει· 

σ-&fi αν παραβάλη τΟ:ς έπ'ι τών &γγείων μορφΟ:ς πρΟς τοιαύτα προεικονομα

χικα &νάγλυφα ε'Lκονίζοντα σκηνcΧς τοϋ Ίπποδρόμου, δπως έπl παραδείγματι 

1i άπΟ τού 4ου η 5ου αίώνος πλόξ εϊς τΟ Μουσείον τής Σόφιας 5 • Εϊς τΟ 
άνάγλυφον aUτO {}·cX εϋρη τΟ 'ίδιον στενΟν 8νδυμα τών κυνηγών τΟ προσκεκολ
λημένον έπl τού σώματος, τΟ όποίον οί &γγειογράφοι &πέδωκαν κατα τρόπον 
άπλούστερον, ηlν αUτηv πλατείαν ζώνην, Οπως κα'ι είς τΟν κυνηγΟν τοϋ 
&γγείου Άγορας (είκ. 1 Β), &νάλογον τέλος κωνικον πίλον προς τον καλύ
πτοντα τfιν κεψαλην τοϋ κυνηγού είς τΟ &γγείον τού Μουσείου της Άκρο

πόλεως (εlκ. 1 Γ). 
Αί όμοιότηtΕς καl αί άναλογίαι αVταl δΕν είναι βεβαίως τυχαίαι. Άπο· 

1 Διό: τό ενδυμ.α τό')ν βυζαγτινών χορευτριό)'' βλ. Α. Ξ υ γ γ όπου λ ο'\', εiς τ1]'\' 
Έπετηρ. Έταιρ. Βυζα'\'τ. ΣπουδcΟ,•, 12, 1936, 269 κ.έξ. 

2 G r a b a r, ''Εν&' αν. πί.ν. VIII, ι'iγω δεξιά. 
s G e r d a Β r u η s, Der Obelisk und seine Basis aιιf denι Hiρpodrom zιι 

Konstantinopel, Istanbul
1 

1935, είκ. 84, 85. Προχείρως καl παρ(/. Φ. Κουκουλf: 
ε!.ς τήν Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. ΣπουδΟ)'\' 1 14, 1938, σ. 234 ε!..-r.. 3. 

4 Βλ. τΟ: δύο φύλλα του Μουσείου του Λούβρου, δπου είκονί.ζονται ποιηταl καl 
Μσϊiσαι: Peirce-Tyler, "Εν-&' άΛ·. Ι, πί''· 148. Προχείρως και παρΟ. Κου· 
κ ο υ λ έ, "'Εν{t' αν. σ. 247; ε\..χ. 10. Κατιl τ(η• 'ίδιον τρό;το'' δέον νό. Εξηγη{}·ίj καl. 1Ί 
έντελώς άρχα'tζουσα γυναικ.εία χορεύουσα μορψ1) είς η)ν μικρογραφία'\' τoiJ Σερβικοϋ 
Ψαλτηρί.ου του Μο'\'άχου, την είκονίζουσαν η)'\' ΜαριCt.μ &δελφ1)'' τοϋ Μωϋσέως 
προεξάρχουσα ν του χ ο ρου επl τfi διαβcJ.σει τής 'Ερυ<&ρd.ς Θαλάσσης : J. S t r z :s-r· 
g ο \ν· s k i Die Miniaturen des serbischen Psalters in ... Mϋ.nchen, \\ίίeη, 190U, 
πί'\'. XLV~. 107. Προχείρως καl παρό. Κουκουλέ, "Εν-&' d.ν. σ. 240, ε\.κ. 6. Τό 
άρχα'ϊον ένδυμά της f.{>ρίσκεται εΙς πλ1lρη &,•τί1}εσι:' . πρΟς τό τc\n• <'iλλων χορευουσΟη• 
μορφ6 .. )ν. 

5 'Εδημοσιειίθ,η ύiΔ Ι. \ν e 11{ ο v- εν Bnlletin de 1 'Institιιt Λrc1ιeologiqιιe 
Bulgare, 1, 1921 ~1922, πίν. Ι\1. Ε~')κρινεcπέ.ρα άπεικr')νισι.ς παρii.. Peirce-T)'· 

1 e r, "Ε...-11-' &ν. Ι,, πί'\', 13. 
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δεικνύουν κατcl τρόπον, νομίζω, &σφαλii τΥιν ί1πΟ τών &γγειογράφων χρησι~ 

μοποίησιν παλαιών προτύπων. 

"Η ΕπιστQ.οφ1l <Χλλωστε αlιτη πρΟς τα παλαια δργα τέχνης καl ή &ντι

γραφή των άπ.Ο τοVς τεχνίτας τών χρόνων τών Παλαιολόγων Εχει ηδη άπΟ 

πολλού παρατήρη-θ·η, οϋτως ά'1στε 1) διαπίστωσις δτι αϋτη Εκτείνεται καΙ. 

μέχρι τών εύτελών πηλίνων &γγείων νU προσ&έτn Εν &κόμη παράδειγμα εLς 

τUς έπl Cί.λλω'! Ομάδων μνημείων σημειωι9-είσας άναλόγους απομιμήσεις 

παλαιών προτ-dπων. 
Προκειμένου δμως Περl τών σκηνών τοίί <Ιπποδρόμου, είναι πράγματι 

άξία ίδιαιτέρας προσοχiϊς ή ρωμαντικΥι αUnl προσπά-θ·εια τών &γγειογράφων 

. ν' άναστήσο-υν έπl τών πτωχών Εργων των τα &πΟ μακρού Εκλιπόντα {}εά

ματα καl τΟ:ς έορτάς, αL όποίαι έτελοίiντο κατιi τιiς Ενδόξους ήμέρας τfις 

μεγc(λης αυτοκρατορίας. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΒΥΖΑΝ'ΓΙΝΟΙΣ 

Μ' δλον δτι κατιi τοl·ς ΒυζαντινοUς χρόνους πολλαl Επαρχίαι τοϋ κρά· 

τους ilσαν εUοινοι καl έπομένως Εν μεγάλη &κμfί Εν αliταίς 1Ί &μπελουργία, 

Ev τούτοις α'L Εκ τών συγγραφέων καl άλλων πηγών παρεχόμεναι πληροφο· 

ρ ία ι περl τοίi κεφαλαίου τούτου τοίi γεωργικοϋ βίου τών Βυζαντινών δΕν 

εlναι δσαι καl οίαι {}ιi άνέμενέ τις . 
CΩς πηγη δ'ια τΟ {}έμα χρησιμεύουσι κατα πρώτον λόγον τα γεωπονικά, 

καl μάλιστα τΟ Ε' καl 'i"' βιβλίον α1Jτών, τών Οποίων δμως πρέπει μετό φειQ 
δοίiς να γίνεται χρfισις, διότι πάσαι αί ύπ~ α1Jτών παρεχόμεναι πληροφορίαι 

δΕν άν1iκουν είς Βυζαντη·οUς συγγραφείς. 'Άλλαι πηγαί, τας όποίας Επωφε

λώς δια τΟ -θ-έμα -&α χρησιμοποιήση δ Ερευνηηlς είναι τα ίδιωτικU Εγγραφα, 

τών όποίων τCι παλαιότερα δΕν &.νέρχονται πέραν τοίi δεκάτου αίώνος, κατό
πιν οί νόμοι, καl δη δ γεωργικός, τα Βυζαντινών χρόνων μυ-&ιστορήματα, 

τα Επύλλια, αί συλλογαl τών Επιστολών, τΟ ευχολόγιον, τοϋ Μιχωlλ Ψελλοϋ 1i 
διατριβη περl γεωργικών ι, Εν fl, Εν τοίς πλείστοις, ό συγγραφεUς άκολου-&ετ 

τα γεωπονικα βιβλία, καl τέλος οί κατα διαφόρους αLώνας ύπΟ γνωστών συγ

γραφέων η καl ύπΟ άνωνύμων γραφέντες στίχοι είς τοUς δώδεκα μfινας. 

'Επl ·τfί βάσ.ει λοιπΟν κυρίως τών πηγών τούτων, αϊτινες σημειωτέον 

Ελαχίστας παρέχουσι πληροφορίας περl τοϋ τρό:του τfjς φυτεύσεως, κλαδεύ

σεως καl Εν γένει τfjς ,καλλιεργείας τών κλημάτων, καl τfi βοηι1-είg τοϋ νεοελ

ληνικοϋ άμπελουργικοϋ βίου &νακοινοϋνται αί έξfjς δλίγαι πληροφορίαι. 

Ό τόπος Εν ψ οί Βυζαντινοl Εφύτευον Clμπελον Εχαλείtο τότε άμπ~ό

τοπον2, ό δΕ χώρος μετα τών έν αύτψ φυτευ{}έντων κλημάτων &μπέλιν 8 . 

!Εχαρακτηρίζετο δ~ ή περίμετρος τοϋ άμπελίου &ς γύρος 4
, δστις συχν& &νασ 

1 Βλ. Boisso nade, Anecdota grreca, 1,242 έξ. 
2 Trincbera, Syllabus, 51,41' 103,79' 186,140· 259,198' 284,217' 370, 

269. S p a t a, Diplomi Greci Siciliani inediti, 94,20' 392,2. Ό &μπελότοπος νϋν 

περιφέρεται πολλαχού. 
8 Cusa, Ι diplomi Greci ed Arabi di Sici1ia, 395,7. Spata, "Εν{}' &ν., 

392,2' 406,6. Μ i k 1 ο s i c h - Μ ίi 11 e r, Acta et DiρlonJata, 5,27. Τ a f e 1, Eu
stathii opuscula, 24~,3 καί &λλαχοϋ πολλαχοϋ. 

4 τα κατα Καλλίμαχον καΙ ΧQυσορρόην, στίχ. 2458,2462. 

t;ΠijT!\!'11; Ι'!'Ι'ΑΙΡΕΙΑ:Ο: 1\Υ~Α!<τ!ΝρΝ J;!J.:>YΔP!< •ετ., "' ~ 
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φέρεται όJς fξασq;αλιζόμε' ο ς δια r:rραγμοV 1 11 crράr.της ~, (Ίποτε/,ουμένης 
~ ', \'' - " ; συν1ltτως ε'ίτε Εκ τοιχίων έκ ξηρολίDων εϊτε εκ παι.ωJΙ μεταςυ των οποιων 

Ετί.ftεντο δ.καν{}ώδη φυτά 3 , 11 τάφρου, τράφου, χαρακώματος 4
• 

'Ίνα δ' 1l &σφάλεια τοϋ &μπελίου εΊναι μεγαλυτfρα, ;ταριΧ τ}lv φράκτην, 

δ'Jρύσσετο καl χανδάκων 5 τράφος 11τοι τάφρος καλούμενο ν 6 • 

/" 'Η νεωστl φυτευ-&είσα Ciμπελος έκαλείτο, ώς καl σ1lμερον, φυτεία 7 Ύι 

/ 1'εόφυτογ 11 , Εδιδε δΕ τΟ πρώτον καρπΟν τΟ τέταρτον &πΟ τlϊς ΕμφυτεVσεως 
/ Ε τος u. 'Ι-Ι εl!Η-αλ1)ς καl λίαν εΊJδοκιμοiiσα CiμΠελος Ελέγετο κεφαλικ1} ι ο, ή δε 
i Ενεκα τοϋ χρόνου έρημωftείσα έρημr'ιμπελον 11 η έξάμπελον 12

, άκριβώς δπως 

\:αι σ1lμερον. 
τα έv τcίJ &μπελοτόπφ φυτευό.μεν~_ κλJjμ.α~αλοίiντο καl οϋτως, &λλ& 

καl άμπέλια 19 καl κορμοί 14 , Εξ ής τελΕΊ);αίυς λέξεως προέρχεται τΟ σημερινΟν 

ι Μόσχου, Λειμωνάριον, 87:',3053. Cusa, Ι diplonιi, 90,15. Spat"a, 
"Εν&' &ν., 60)2. Trinchera, Syllabus, 93,72' 192,145' 178,135·198,150. Εύ
σ τ α{}· ίο υ, Παρεκβ., 924,20. Τ a f e 1, EustathH opuscιιla, 287 ,9. Νόμοι γεωργι
κοί κατ' 8κλογ1l-ν τοίi της 1rείας λήξεως 'Ιουστινιανού βασιλέως, 4 ('Α ρ μ ε,. οπού
λ ο υ, Έξάβιβλ., 4,5, σ. 840). ΤΟ περίφραγμα χωραφίων καΙ άμπελίων λέγεται νυν 
φραγμΌς εν Οtνόη του Πόντου καl φραμΟς εν Κύπρφ, Καρπά&φ καi Νισύρφ. 

2 Trinchera, Syllabιιs, 119,91' 161,121. Cusa, Ι diplomi, 412,15. 
S ρ a t a, I~e ρergamene Greche, 243,13. ΊΙ φράχτη τάμπελιοϋ είναι σήμερον πολύ
λεκτος. 

3 .Μ ό σ χ 0 υ, "Εν-&' Ο.ν. Νόμοι γεωργικοί κατ' 8χλοy1]ν, 'Έν&' Ο. ν. Πιί)'ς κατε

σκευάζετο είς φραγμΌς περιγράφουσι τ&. γεωπονικά. 
4 Trincbera, Syllabus, 178,135~ Ε\Jστα{) ίου, Παρεκβ., 706,5. C. 

F e r r i η i, Edizione critica del νόμος γεωργικός, 49 (ΒΖ, 7 ,564). 
5 Trinclιera, SyiJ., 178,135" 2-!3,185. Tafel, Eustathii opusc., 287,9. 

Ό γεωργικΟς νόμος (Άρμενοπούλου, Έξάβ., 4,6, σ. 84.0) &ναφέρει ηlν της 

&μπέλου διόJρυγα. 

G Εύστα{Ηου, Παρεκβ., 582,7' 706,3. Miklosic11-Mϋller, Acta et 
Dip1otnata, 5,19· 6,9,13. 

• Trincl1 er<t, Sγll., 170,120' 186,140' 218,166· 264,201. Cιιsa. Ι diplo· 
ιηί, 14,4 χαl Gl8. Νυν κοινι7Jς φιτι:ιrί.. 

11 Βασιλιχrί., 28,10,G. Νύν κατιί. τόπους v:οφι'.τι. λέγεται 1Ί νεωστί φυτευ\}ctσα 

&:μπελος. 

~) Χρuσόατομος, ΓC~, 62,G30. 
10 Τ r ί η c 11 e r a, S:γll., 400,289. 
Jι Trinclιera, Sy'll., 12,11· 23,22' 304,228' ·344,253. Τι) ρημάμπελο οϋτω 

καΙ f.ν Αίτωλία. Δ. Λ ο υ κ οπού λ ο 11, Γεωργικrί. τijς Ρούμελης, 308. 
I~ τ r i n"c h e r a, Sy'll. 237 ,203' 304,228• 390,283. Καl νυν ξdμπελο λέγεται {1 

έγκαταλειφ&εϊσα &:μπελος. 
13 Trinchera, S)ιll., 356,2G1· 400,239. 
11 V i t e 11 i, Papiι·i Fiorentini, 50 Ι,2· 53 ΙΙ,34' 50 ΙΙΙ~78. Φ. Κ ο υ χ ο υ λ έ, 

!Ιαqατηρήσεις καί διορ{)·ώσεις εtς τσUς Έλληνιr.οUς παπύρους, 18,_19, 

• 
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κοιίρβουλο, τΟ τΟν χορμΟν τού κλ1lματος δηλούν, πρΟς δΕ χαl ρίζαι' 11 ριζία 2 , 

τοποίlετούμενα στοιχηδόν, καηf. δρδινίας 11 Ορδινα 3 , η στοίχους 4 δπως Ε.λε
γον, τΟ ;τοσΟν των Οποίων ό)ριζε καl ηΊν Εκτασιν τοϋ Ο:μπελίου, δπερ εχαρα
κτηρίζετο ΟJς πεντηκοντάριον, έξηκοντάριον κτλ., αν περιείχε πενηlκοντα έξή· 
χuντα κτλ. τοιούτους στοίχους κλημάτων 5

, τα κλ1lματα επ~ 'ίσης τότε, ώς 

καl νίiν r-:ίς τΟ: μεσόγεια τής • Αττικiiς, έν Τήνφ καl &λλαχοϋ έμετροϋντο κατd 
χιλιάδας 6 1l δλη δΕ Ciμπελος κατd μόδια 7 • 

ΤΟν κορμΟν τοiί κλήματος, κατ~ &ντί{}εσιν πρΟς το:Uς κλάδους, ό Θεσσα· 
λονίκης ΕVστά-&ιος κα/:εί μητέρα 8 , δημωδώς δμως τότε ftα έΜγΕτο &σφα
λώς μάν1ια. 

~Εν τοίς έγγράφοις άναφέρονται χαμάμπελα ~, ώς το~ιαϋτα δΕ ftεωρητέα 
nf. Εχοντα μικρΟν ϋψος κλήματα· δτι δ~ i•πfiρχov ύψηλότερα τοιαϋτα σαφώς 
φαίνεται έχ μαρτυριών τών συγγραφέων παρ~ ο!ς, μεταξU τών Q.λλων άμπε
λουργικών εργασιών, dναφέρεται καΙ τΟ ιlναδijσαι 10 • "Άς προσιtέσωi,ιεν δτι 
γνωσταl ήσαν τότε καl α'i ά11αδενδράδες, α'i τών Γεωπονικών (5,20,2) δεν
δρίτιδες Cίμπελοι αί καl νίiν άνεντράδες_, αί έπl των δένδρων δiϊλα δη tπΟ 
τών άμπελουργών ύψούμεναι J ι. 

"Ο άμπελουργός, οϋτω καl κατd τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους καλούμεν~ς. 
πρΟς δf: καl άμπελάρις i1 άμπελiiς 12

, ελεγον δ τι κάμ1ιει τdς άμπέλους_, Ύ}τ'ί:η 

'Trinchera, Syll.,. 93,72' 131,100' 158,119· 307,229. ΚαL σήμερον αί 
?iμπελοι μετρούνται κατα ρίζας. 

2 Τ r ί n c h e ι· a, Syll., 93, 73' 259,198· 401,289. C ιι s a, Ι diρlomi, 395, 7· 
675,14. S ρ a t a, Le pergamene Greche, 192. 

3 Trincheraι Syll., 36,31' 321,238. Έσημείωσε δέ καi ό Σχολιαστ1Υς 
του Θεοκρίτου, Είδύλλ., 10 αϋλακα τΟ'\• Ογμον φησ(, τΟ κοινώς /~εγόμενον Ορδίιιιοv. 

4 Corp. Gl. Lat., ΙΙ, 21,12. Κατό. τΟν Πολυδεύκη, 'Ονοitαστ. (7,32), 11 
κατα στοίχους πεφυτευμένη Ciμπεί..ος 8καλεtτο στοιχάς. 

5 Τ r i η c h e r a, Syll., 30,26· 36,31· 103, 79' 186,140. 
13 Trin chera, Sy1l., 356,261. Σ π. Ζαμπελίου, 'Ιταλοελληνικ6., 139. 
' Βλ. χρυσόβουλλον Άνδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου ύπf:ρ της εν ~έρραις- μονijς 

τοίi Προδρόμου (Κ. Σ ά -θ- α, Ι\Ιεσ. Βιβλ., 1 ,217). Ρ. L e 111 e r Ι e, Actes de Kutlu
mιιs, 63, 

8 Tafel, Eustathiί opusc., 261,18' 335,59. Ό κορμΌς τοϋ κλήματος καλεϊ:
ται νυν μά,ιvα εν Κρήτ'!J, Τήνιρ, Κερατέιz. 'Αττικfjς. Πι<&αν&ς δ' οϋτω -&α καλfίται 
καl Ο.λλαχοϋ, 

9 C us a, Ι diplomi, 636,12. 
ισ Κλήμεντος, Στρωματεtς, 1,9 (PG, 8,740). Λουκιανοϋ, ΦιλοψεUδi]ς η 

Ο.πιστι'δν, 11. 
11 Χρυσόστομος, PG, 55,726-:-Ι. Τζέτζου, Χιλιάδες,χιλ. 10, ί.στορ. 32, 

925. Μ ι χα 1l λ 'Ακομινάτο υ το ϋ Χω ν ιάτο υ, τα σφζόμενα, 1,50,'4._ 
12 ΤΟ δ.μπελάρις δίδουσι τα μεσαιωνικδ. γλωσσάρια, τΟ &μπελάς .δε-- Λέω ν ό 

Δ ι άκον ο ς ('!στορ., 113,11) γράφων· «γεωργΟς &μπέλων καίtεστηκΟΟς; ~~εκ της ~ργα· 
σiας α\Jτijς τΟ έπώνυμον εϊληφεν &μπελας κατονομασitείs:ο 1 
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καλλιεργεί 1 , πρΟς δΕ δτι άνασπ)νει υ) ν tJ.μπελοv 2
, l)taι περιποιούμενος τΟ: 

ΚλΊlματα φροντίζει vc't. ιιrάλλουν κal να αυξάνουν ταίiτα, φράσις, 11τις καl σl)
μερον εiναι γνωστΥι έν τύ γεωργική γλώσσu, &φ~ oV συχνιΧ λ_έγεται περl 
γεωρ~οϋ δ τι άναστ1lνει δένδρα 3

• 

το φύτευμα, κατΟ: τα γεωργικα παραγγέλματα, έγίνετο κατα διαφόρους 
έποz<lς του Ετους 11 δijλα δη μετΟ: τΟ~ τρυyητΟv καl τlΊν πτώσιν τών φύλλων, 
κατα Νοέμβριον, η &.ρχομένου τοίi Εαρος, μ~τα τΥιν iσημερίαν-ι. Κατ' Ciλλους 
τΟ φύrευμα εLς τόπους 1tερμοτέρους καl &.νύδρους Επρεπε να γίνεται κατ& 
Δεκέμβριον ". τα φυτευόμεvά δΕ κλήματα συνιστάτο vU μ1Ί λαμβάνωνται έκ 
νεοφύτου άμπέλου, ϊνα μ1) γίνουν άσ-θενΥ] σUδf: έκ γηρωάς όπότε {}0: fγίνοντο 
αχαρπα, &λλ' έκ κλημάτων &κμαιοτάτων καl πολυοψ&άλμων καl πολυφόρων. 
ΚαλΟν δ' έ&εωρείτο να φυτεύωνται &να δύο τα κλήματα, διιl nlν πι&ανην 
&στοχίαν τοϋ ένΟς καl είς βά&ος Οχι δλιγώτερον τών τεσσάρων ποδών 6

• 

~Ησαν δΕ διάφοροι αί περl την Ciμπελον &σχολίαι τοϋ &μπελουργού. 
ΚατU πρώτον φυσικCι Ε φύτευε τΥιν Ciμπελον, έλάκκιζε τα κλ1lματα, κατεσκεύαζε 
δ·ηλα δη μετCι τΟν τρυγητΟν καl πρΟ τών χειμερινών βροχών λάκκους περl 
τσUς κορμοiις αUτών, δια ν&. συγκεντρωίt-οϋν τα Ομβρια ϋδατα περl τΟ πρέ
μνον 7 ·}1 i')σχολείτο περl τΟν πότο ν 8 , τΟ πότισμα δfiλα δiι τών κορμών, τΟ 
όποίον έγίνετο δια γλυκέος ϋδατος 9 , η, &ρχομένqυ τού Εαρος, έχαράκωνε ' 0

, 

1 Βίος καi πολιτεία τοϋ όσίου πατρός 1Ίμών Τύχωνος (Aηal. Boll., 26,231,2). 
L. νν e i g ι, 'Ιωά\•νοu Καματηροϋ είσαγωγ1Υ αστρονομίας, 1961. 

2 Trinchera, S.;•ll., 400,289. Έν τ0 Όνομαστικ0 τοϋ Πολυδεύκους 
(7,32), κείται &νατρέφειν φυτα. Πβ. καl τό τοϋ yεωργικοϋ ·νόμου ( 7,1)· «Μν δέ-νδρον 
άνατραφί]~ (Άρμενοπούλου, "Εξάβ., 844). 

3 'Εν Αlτωλίq. σύνη&ες επι κλημάτω\' τό ξαναστα(J•ω. Δ. Λ ο υ κ οπού λ ο u, 
Γεωργικά της Ρούμελης, 39. Ό δ.ναστήνων φυτά η δένδρα λέγεται &ναστάτης Εν 
Χίφ, Επι&ι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Διά της Έλληνικfις ίστορίας καί τοϋ Έλληνικού βίου, 
692. Α. Κοραfι, "Ατακτα, 4,16. ΤΟ περιποιοϋμαι &:μπελον λέγεται νϋ'\' Εν Κρήτη 

κηδεύω. 
4 Γεώπονικά, 3,14,15' 5,6,2. ΜιχαΊ)λ Ψελλοϋ, Περι yεωργικi'jς (Bois-

s ο η a d e, Anec(lota gfr:eca, 1 ,243). 
s Γεωπονικά, Β, 14 ,15. 
G Γεωπονικά, 5,6. !\-ΙιχαΊ)λ Ψελλοϋ, "Εν-θ·'&\'., 1,244. 
7 Π. Γε\'ναδίου, Λεξιχ(η• φυτολογικόν, εν λ. Ciμπελος, 77. "Ακτος fκδόσεως 

άμπελίοu έφημισάρικου (Κ. Σά-&α, Μεσ. Βιβλ., 6,620). <Η Εργασία αϋτη λέγεται 

νίiν ξελάκκωμα. 

s Cus·a, Ι diplomi, 609,G23. Spata, Diplomi Greci Siciliaηi inediti, 

400,4. 
9 ~ο Θ ε σ σα λ ο νίκη ς ·Ε Uσ τ ά-& ι ο ς, Παρεκβ., 1130,44, llν καλώς &ντε~ 

λήψ&η τΟ πράγμα, όμιλεί καi περι ποτίσματος παρα-&αλασσίων άμπελώνων διό. {}α

λασσίου ϋδατος. 
10 Νόμοι γεωργικοi κατ' έκλσνήν, 1,23 ('Α ρ μ. ε ν οπού λ ο υ, Έξάβι3λος, 834). 

Γεωπονικά 1 5
1
22,2' 27' 29,6. Λ ο υ κ ι α ν ο ϋ, Φ~λοψευδ1)ς η άπιστό)ν 1 11. 

• 
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Παρε;ηlγνυε δf)λα δη πάλους, παλούκάς I > Περl fα κλ1lματα τiiς φυτείας, δια 

να μη στραβώνουν ταύτα καl βλάπτωνται οί καρποί 2
• "Εννοείται Οτι καl τότε 

δια τοϋ χαρακώνω -&α έδηλοϋτο καl τΟ σημερινΟν χαράκωμα, τΟ χάραγμα 

δf)λα δ1l τοϋ κορμού τοϋ κλήματος, ϊνα συγκρατη-&] δ βότρυς καl α't ρdγες 

αUτοϋ γίνουν χονδραί. 
ΠρΟ τfις Ενάρξεως τfις βλαστήσεως, έδιακάφιζε 3 , ίσοπέδωνε τουτέστιν 

ηlv Επιφάνειαν τfις dμπέλου σuντρίβων τοiις βώλους η έκλάδεvε 4 , δια να 
δυναμώσu τf}v ρίζαν i\ κατεβόλευε, ~καμνε δijλα δη κατa το φltινόπωροv 

τα; καl σ1lμερον λεγομένας καταβολάδας, κατέχωνε τουτέστι -μίαν τών βεργών 

τού κλ1lματος είς παρακείμενον λάκκο ν &ποκό;ττων αύrΥ)ν &πΟ τijς μάννας της 

μετα Εν Ετος οϋτως cΟστε αϋτη ν' &ποτελέση 'ίδιον κλfιμα 6 η καl έβλαστολό
γει 6 ' μετ α δfiλα δη τfιν Εναρξιν της δέσεως τοϋ καρποϋ άφήQεL τα Ciκρα tών 

καρποφόρων βλαστών &φίνων δλίγα φύλλα Ciνω~εν ifις σταφυλης, ϊνα οϋτως 
είναι &φ&ονωτέρα 1l καρποφορία' η καl περιέσκαπτε τΟ Εδαφος τf)ς &μπέλου 

κατα nlν Ciνοιξιν ~>. 

Έγίνετο δε το βλαστολόγημα, κατa τα Γεωπονικa (2,46,5' 3,6,2), δlς 
τοϋ 8τους κ α τα τΟν μfiνα Μάρτιον, Οπότε Εβλαστολογοϋντο αί τριετείς Ciμπε

λοι καl είτα χα τα τΟν ~Ιούνιον τών νεαρών &μπέλων τότε βλαστολογουμένων 9
• 

Σημειωτέον δ' Οτι o't Εμπειροι άμπελουργοί, όσάκις οί έπl τών κλημάiων 
βότρuες fισαν πολλοί, &πέΚοπτον μέρος αύτών, ϊνα οϋτω μη Ελλατω&ii ή κατα 
τα έπόμενα Ετη δύναμις τοϋ κλήματος πρΟς καρποφορίαν !σ. Τέλος ό άμπελουρ· 

ι· C u s a, Ι diplomi, 390,4. 'Ε-ν ΣτερειΊ 'Ελλάδι συνή{}ης η φρ. «φοuρκώνω 

ηl φuτειά"'. Δ. Λ ο υ κ οπού λ ο u, Γεωργικά της Ρούμεληζ, 309. ΤΟ παλούκι δ 
Θεσσαλονίκης ΕUστά&ιος, Ιlαρεκβ., 1163,17 καλεί κάfιακα. 

2 Νείλος άσκητής, PG 1 79,1160. 
9 Νόμοι γεωrjγικοi ('Αρμενοπούλου, 'Έ-ν&' 6:ιι.). "Ακτος ΕΚδόσεως &μπεΔ 

λ ίου έφηιιισάρικοu (Κ. Σ ά fi. α, Μεσ. Βιβλ., 6,627). Ούχl δρίτcϊ:ις τ/ι. χειρόγραφα &νtl 

τοίί δισκαφίζω δπ:ερ καl σήμερον λέγεται, δίδουσ~ διασκαφ[ζω. ΔιΟ. tO δίσκαφο βλ. 

Π. Γενναδίου, 'Ένit' δ.ν.ι 78. 
4 Νόμοι γεωργικοί, "Eνfl·' άν. Χρυσόστομος, PG, 52,417, Πότε επρεπε 

-νά ciρχίζυ τΟ κλάδευμα περιγράφουσι λεπτομερώς τα γεωΠονικά, 5,23 όρίζοντα ,fJς 

κατά.λληλον χρόνον τΟ &πΟ 15ης Μαρτίου μέχρις 20fις Φεβροuαρίου χQ.ονικΟν διάσtημcι. 
Γεωπονικά, 5,45,46. Μ ιχαηλ Ψελλού, "Εν&' ciν., 1,245. 

" 'Άκτος εκδόσεως ciμπελίοu έφημισάρικου (Κ. Σ άfrα, Μεσ. Βιβλ., 6,621). 
ιι Καλλίμαχος καi Χρυσορρ.Jη, στίχ. 2!59. Τά περί β\αστολογίας βλ. έν γεω-

πονικ6Jν, β~βλ. 5,28,29. · 
7 "Επιθ·ι Π. Γενναδίου, "Εγ&' άv., 80. Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά 

τfις Ρούμελης, 316. 
8 Γεωπονικά, 3,3,6,7. 
λ-Ιιχαl]λ Ψελλοϋ, Πsρt γεωργικών. Boissonade, Ane-cdota grreca, 

1,243. 
10 ΕUστα&ίου, Παρεκβ., 227,74 



22 Φαίδωνος [. Kouκouλf 

γΟς ένήργει καl τΟν έγκεντρισμΟν των dμirέλων, Οσης συνιστάτο να γίνεται 

κατU μΥjνα Μάρτιον καl oUχl είς τΟν πυitμένα τiiς άμπέλου, άλλ~ είς τΟ 

ίσόπεδον ι. 

~Εννοεί'iαι δ' Οτι δια τdς_ τοιαύτας Εργασίας ό &μπελουργΟς έχρησιμο

ποίει διάφορα Εργαλεία, έξ J)V &ναφέρονται τΟ σκαφείον η μάκελλα, ή κοι

νώς 'νϊiν ~ίκελλα 2 καl κοινώς δικέλλι ή τσά:πα, &ξίνη μΕ δύο μεγάλους -δδόντας 
εμπροσ&εν, τΟ σκαλίδι1ι η 1l -σκαλί δα 3

, νϋν κοινώς σκαλισηlρι, μικρα δfιλα-δfι 

μc(κελλα καl τΟ κλαδευυ]ριωι, δι~ ού έν καιρψ τού κλςχδεύματος άπέκοπτον 
τοUς περιττοUς κλάδους τού κλ))ματος 4 • 

Καl έφ" Οσοv μΕν πρΟς καλλιέργειαν τfις d.μπέΧου έπήρκει ό γεωργός, 
εliε-. κ'αλά>ς, αν Ομως 1Ίδυνάτει, τότε συνήitως π~ρεχώρει είς δ.λλον αUτi]ν <<είς 
ημίσείας» η- «έφ~ ημισείας» Ύι <<έξ ημισείας>> η <<έΠl ημισειότητος>> η «έφη

'μ'ιfσάρικην_» 6
, νϋν κΟινώς σημισειάρικηJ' 11 σημισειακ1jν, \JπΟ τΟν δρον δfιλα δi) 

τΟ-11μισυ- · τοϋ εLσοδ1iματος ν('i λαμβάνη α1Jτός, τΟ δ~ Ετερον llμισυ ό καλ

λιεργητής ". 

Έπειδi} δε διάφορα πτηνa η τετράποδα ζψα επροξέyουν βλάβας ε!ς τον 

&.μ::ιτι)ιώνα Ύι οί :ιταρ'απορευόμενοι η καl κλέπται άπέκοπτον η Εκλεπτον t('iς 

σiαq)υλάς,· διc'i τοϋτο οί κάτοχοι άμπελώνων Εφρόντιζον να όρίζωσιν (1μπελο

·φύλακας-; ·κal δρα)ιάτας U.λλως καλουμένους~, οϊτινες έντΟς μfν τών κτημ(i

·τ-ών ·Ετοπο{}ifτουν παλαιι'i ράκη η κακόσχημα όμοιώματα άν&ρώπων, πρΟς 

' 

1 Μιχα1lλ Ψελλοίί, "Εν-&' &ν., 1,243,245, 
2 Κλ{ιμεντος, Στρωματείς, 1,9 (PG, 8,740), Βίος τοϋ άγίοu πατρΟς ημων 

',Αβερ~ίου, PG, 115,1237. ΣύνοΊ/Jις Λ, 1,89 (Zaclιarire von Lingenthal, 
. JGR, 5,463). 

3 Μόσχο u, Λε'ιμωνάριον, PG, 87s,3069. Σύνοψις, "Ε·\'θ·' ιiν. 
4 Κ λ rΊ μ ε ν τ ο ς, ''Εν-&' &ν. Νόμοι γεωργικοί, 2,1 ('Α ρ μ ε ν οπού λ ο υ, Έξά.

. βιβλος, 836). 
''Νόμοι γεωργικοί, 1,22 ('Αρμενοπούλου, Έξάβ., 834). Trinchera, 

Sy1l., 103,79' 228,173. Cus a, Ι dipJomi, 669,11·. "Ακτος εκδόσεως ιiμ..--τελίοu εφη

μισάρικου (Κ. Σά.{}α, Ι\·lεσ. Βιβλ., 6,620)' «εφ' 1ΊμισείΙJ λαμβάνειν» είπε καi ό 

Χρυσόστομος, PG, 5:1,641. Νϋν εν Ρόδφ (8)φ1}μισον λέγεται τΟ εξ ΊΊμισείας 
πρΟς_ καλλιέργεια"\' διδόμενον κτημα (Β ε ν ε τ ο κλέους, Βραχείαι παρατηρήσεις, 37). 

σ Ό f.φ' 1Ίμισείας &ναλαμβά,•ων ,,α_ καλλιεργήση ιiγρΟν 11 Cίμπελον εχσ.λείτο ύπΟ 

τό)ν Βυtαντινών ι/μισειαστι]ς, νUν δε σημισάτοgας. 
7 Γρηγόρίος Νύσσης, -PG, 44,800. Tafel, Eustathii opusc., 287,9. 

CGL, ΠΙ, 488,23' 507,4G. 'Ο Cιμπελοφύλαξ f.ν Ρόδφ λέγεται σκοπδς (Βενετu

κ_λέους, 11Εν&' U.ν., 100), ιΞν Κρήτη δε. βλεπές. 

R ΚαΧλίμα"Χος καi Χρuσορρ·όη, στίχ. 926,2459. 'Εν τφ επυλλίφ τα κατα Λύβι
στρον καi Ροδάμνην (στίχ. !J28, \'i/ a g n er, Trois poeιnes, 268), φέρπαι καί τΟ 

ρfjμα δραγατεύω. 

• 

Ή &μπε/,ουργία παρι:Ί. Βυζι:ι.ντι'νοίς 23 

έκφοβισμΟν τών πτηνών 1
, aUτol δΕ η περιεφέροντο περl τΟ:ς άμπέλους 2 ilι 

τοπο-θ·ετ9ϋντες έν αύταίς μάγγανα, Υιτοι παγίδας 3
,, η πηγνύοντες έπl ύψ(δμα

τος σκην1}J', καl καλύβη ν καλουμένην 4 προσεπ&&ουν ν= άπομ..ακρύνωσι τα 

βλάπτοντα ζψα η τους κλέπτας δια φωνωv η χειροκροτημάτων 5 η διU τών 

αναλαμπών τοϋ έν τ] χειρl κρατουμένου καl περιστρεφομένου ξίφους η καl 
διc'i λί-&ων διU σφενδόνης βαλλομένων 6 • 

Έπειδη δέ αί είς τ&.ς &μπέλους ύπΟ ζψων προσγινόμεναι ζημίαι f)σαν 

συχναί, διΟ: τοϋτο 1Ίναγκάζετο νd 8πεμβαίνη καl ό νόμος όρίζωV έχάστοτε τc'iς 
άναλόγους ποινάς. Οϋτως, Εμενεν άτιμώρητος, δστις Ε&ετεν ΕντΟς τής &μπέλου 

του μάγγανον Εν καιρΓρ τψν καρπWν εlς δ Εμπίπτων ό ε'Lσερχόμεvος χοίρος η 
ό κύων 1 &τrέ{}νησχεν s. Έπ"- ϊσης Sμενεv ('1ζ1iμιος ό κύριος τοϋ &μπελώνος είς 

τους πάλους του φράκτου του όποίου έμπλακεlς &πέ,Ί-νησκεV ό έπιχειρ1iσας 
ν<'i εLσέλcθη βούς η Οvος ~. _Κατα τους αύτοVς νόμους ό εUρcΟν χοίρους .. 11 πρό
βατα πραιδε·ύοντα, Υιτοι ποιοiiντα "&γQοζημίαν, Ο)φειλε διό πρώτην μΕν καl 
δεuτέραν φοριiν να παραδώση αUτΟ: είς τΟ~ κύριόν των, θ.ν δμως καl έκ rρί· 
του τιΊ συνελάμβανε, τότε 1Ίδύνατο άτιμωρ'ητl να τU οUροκοπ1lση 11 καl νU τΟ: 

κατατοξεύση' 0 • "Αν &φ" Ετέρου ό σuλλαβcΟν δραγάτης Εφόνευε τΟ διU: πρώτην, 
φορ{'iν σuλληφDΕν ζ(Qον 11 8τύφλωνεν 11 ο1Jροκόπει η fΗ}ραυε τ_οlις πόδας 

1 Ίω άνν ο υ Γ.εω μ έt:ρ ο υ, Ποι1ιματ-α (ΝΕ, 16,44) Ν ι κ {ι τα Χω\' ι ά.το υj 
Χρονικ. διfιγ., 375,10. τα φόβητρα ταϋτα εν Κρήτη μΕν κα/.οϊίνtαι σοfιβιστρα, άλλα· 
χοϋ δΕ n:ολλαχοίί σκιάχτρα. 

2 Τ a f e Ι, Eustathii opusc., 287,12. 
3 Νόμοι γεωργικοί, 6,5 ('Αρμεγοπούλου, 'Εξάβ., 84:2). 
~ l\1, Βασίλειος, PG, 30,152. Tafel, Enstathii opusc., 242,6· 275,3. 

'Ησύχιος εν λ. Οπωροφυλάκιον. Θεόδωρος Πρόδρομος, PG, 133,1368. 
Ή καλύβη λέγεται νϋν κατiι. τόπους και οϋτω, U.λλiι. καΙ τσαρδάκα, δραγατσια καί 

φvλάχτρα, ό δε Θεσσαλονίκης ΕUστάfJ,ιος (Τ a f e 1, Eustathii opusc., 287, 12), τ~]ν 

καλεί δπωροφυλά.κιον . 
,; Χρυσόστομος, PG, 63,939" 64,801. 
6 Καισαρίου, Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου όμαίμονος διάλογος 11

', PG, 38, 
1100. Ί ε ρ ω ν ύ μ ο υ κ α ί Σ ω φ ρ ο ν ίο υ, Βίο; του όσίου πατρΟς 1Ίμών Ίλαρίω~ 
νος (Α. Π α π α δ οπού λ ο υ~ Κ ε ρ αμέ ω ς, • Ανάλεκτα 'Ιεροσολυμιτικfις σταχυολο• 
γίας, 5,115 125). Καλλίμαχος καΙ. Χρuσορρόη, στίχ. 2457. 

7 Ώ; γνωστόν, οί κύνες τρώγοuσι τό:ς σταφυλ&ς ζημιοϋντες οϋτω "toUς ιiμ

πελοκηlμονας, ο'ίτινες, συμφώνως τι'ρ νόμφ 1 καl τοUς εφ6νευον' εντευ-&εν καl l'ι 
σημεριy1l φρύ.σις «επηγε σαν τΟ σχ.υλλi στ' ιiμπέλι» επί του &νεκδικήτοu φονεu

{}έ,,τος. Πβ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βίος καί γλώσσα, ~Ημερολ. Μεγάλ. <Ελλ., 1930~ 

σ. 436,437. 
s Νόμοι γεωργικοί, 6,5 (Άρμε'\•οπούλου, Έξάβ., 842).
u Νόμοι γεωργικοί, 4-,6 ('Λρμενοπούλου, cΕξά.β., 8!0), 
10 Νόμοι γεωργικοί, 4,4 ('Αρμενοπούλου, Έξά.β., 8!0). 
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αίιτοϋ, τότε όSφειλε να τΟ &.ντικαταστήση δι~ \Jγιοϋς 1
• Κατεδικάζετο έπ' 'ίσης 

v·α καταβάλη έξ όλοκλήρου τf)v τιμiιν τοϋ ζψου ό Εν ξένφ &μπελώνι συλλα
βΟΟν α υ τΟ και- φονεύσας άντl ν&. τΟ παραδώ ση είς τΟν κύριόν του z. ΜεταξU 

των ζψων, τα όποία Εβλαπτον τ&ς &μπέλους &νεφέραμεν τα πρόβατα, τσUς 
βοϋς, κύνας καl χοίρους' εiς αύτα δέον να προσ.τε~ώσι καl αί άλώπεκες 9 0)ς 

καl ο 'Ε άκαν-&όχοιροι 4
• 

Ό κόπτων σταφυλιΧς Εκ ξένου &μπελώνος, ΕΟ.ν μεν αύται ήσαν ό.Sριμοι, 

δΕν Ετιμωρείτο, πληρ(Δνων μόνον εLς τΟν κύριον αύτοϋ τας Εκ τfίς καταπαηl
σεως i\ συν1iλίψεως πρωιληΊ~είσας ζημίας, ων δμως Εχλεπτε τοuς τρυγη{}έν
τας Ίlδη βότρυς, τότε Εκινείτο κατ' αύτοϋ η περl κλοπfις &γωγ1l συμφιδνως 
πρΟς τfιν Οποίαν ΟSφειλε να πληρώση είς διπλούν την άξία ν τών κλαπέντων 6 • 

Προστε-&είσ{tω δ~ δτι οί κλέπtοντες σταφυλάς, στερούμενοι τών χιτώνων των 
ισχυρώς έμαστιγοϋντο ο, εαν δΕ συνέβαινε ν&. είναι αύτοl οί δπωροφύλακες, 

Εστεροϋντο πρΟς τούτοις καl τού μισ-&οϋ των 7
• 

Τέλος δ μΕν καίων τ'iϊς άμπέλου τΟν φραγμΟν έμαστιγούτο, Επλήρωνεν 

είς διπλοϋν ηΊν προξενη{tείσαν βλάβην' του &πεκόπτετο δΕ καl ή δεξια χείρ 8 
I 

δ δΕ κόπτωv πρΟς έκδίκησιν άμπέλους έχειροκοπείτο 9
, τριάκοντα δΕ ραβδι

σμοιJς Ελάμβανε -καl τΟ διπλοUν της ζημίας έπλήρωνεν ό είσάγων τα 'ίδια 

κτ1lνη είς άτρύγητον άμπελώνα 1 ο. 

Έν τι$ 17 φ κεφαλαίω τοϋ Ε' βιβλίου των γεωπονικών άναφέρονται 

διάφορα ε'ίδη σταφυλών 11
' τα όποία δμως φαίνεται δτι άποδίδουσι μαλλον 

1 Νόμοι γεωργικοί, 4,7 (Άρμενσ:rτούλου, "Εξάβ., 840). 
2 Νόμοι γεωργικοί, 4,8 (Άρμενο:rτούλοu, cΕξύ.β., 84.0). 
3 ~ιήγησις παιδιόφρασω; τών τετραπόδων ζΦων, στίχ. 288 (\V a g η e r, Car· 

mina Gι-oeca, 151), 
~ ΕUσtά-&ιός Άντιοχε ία ς, PG,_18,745. 
;; Βασιλικό., 60,3,27. ΠρΟ; προφύλαξιν άπΟ τών κλεπ--cών, σuνtl-&ιζον να Εγκρύ

πτοuν εlς τάς άμπέλοuς σκόλωτας, 'ίνα f-π' αύτών πατουντες οΌtοι -ι:ραυματί.ζωνται. 

Σσυ·tδας έν λ. σκόλοψ. 
0 Νόμοι γεωργικοί, 2,9 (Άρμε-νοπούλο υ, Έξάβ., 84.0). 
7 Νόμοι γεωρ-γικοί, 2,13 {Άρμενοπούλοu, 'Έν{}' άν.). 

Η Νόμοι γεωρyικσί, 8,3 ('Αρμενοπούλοu, "Ενθ' &ν.). 
!J Νόμ~η γεωργικοί, 7,4 (Άρμενοπούλου, Έξάβ., 816). Βασιλικά, 60,16β. 
10 Νόμοι γεωργικοί, 5/J (Άρμενοπούλου, "Εν!}' &ν.). 
11 Ai ρfiγε; του βότJuJ; δημ~δως τότε έχαλοίίντο ρώγες, τύπος δστις &πΟ τών 

μεταγενεστέρων χρόνων -ilτv γνJJστό;. "Η ραξ έρείς' ό γαρ Qc!1ξ δύο -Εχει άμαρτήματα. 

Φρυνίχοu, 'Ε:{λ::ιγf1, 75 (Lobeck), τα; &ποπιπτούσας ρώγας, Κλ-ήμεντος, 

Στρωμcι.τεϊ:ς, 2,18,26, ρίiyα' ρGηα, Φ ω τ ίο υ, ΛεξιΧόν, ράξ' 1Ί τ"fις σταφυλής, 11ν 
1Ίμείς ρG)γα. Ή σ {J χ ι Ω ς έν λ. 'Ε::τl βότρυος ρώγας ε!.πείν βάρβαρον. Ε ύ σ τ α-{:} ίο υ, 

Παρεχβ., 1633,42. 

Ή άμπελουργία ::ταρΟ: Βuζαντινοις 25 

&ρχαιότερα Ονόματα· δημώδη σταφυλών Ονόματα παραδίδει μόνον τρία ό 

Θεσσαλονίκης Ε\Jστ&θιος, τιΧς κουκούβας (παρ& τΟ ΛατινικΟν cucuba= 
γλαuξ) τaς ίlχούσας χρώμα ίlρυ{}ρόφαιον καt ράγας μεγάλας, τα χρυσοστά

φυλα l 1 εχοντα ροδόχρουν χρώμα καl ράγας στρογyύλας, μικρ&ς καl γλυ• 

κείας, πρΟς δε τ&. κρυστάλλινα σταφύλια, τα όποία γλωσσάριον τοϋ Θ' αίώ

νος καλεί κρυστάλλια, ώς καl σήμερον .Εν .. Θεσσαλ{~, οϋτως όνομασ3έντα δια 

τΟ σκληρΟν καl ψυχρΟν τών ραγών αύτών. Είς τα ε'ίδη ταϋτα προσ3ετέον 

κctl τΟ άfJήριΥ~ έξ ού παρήγετο τΟ όμillνυμον εlδος. ο'ίνου 2
• 

Μετd τi}ν ώρίμανσ~ν τών σταφυλών, ·ηρχετο ό καιρΟς του τρυγητοϋ, δ 

τρύγος η τΟ τρύγος, ώς ελεyον 3
, δ Οποίος συνέπιπτε κατα τΟν μfiνα Σεπτέμ

βριον4, αν καί, ώς λέγουν οί νόμοι, <<πρΟς τΥιν συyή1tειαν έκdστου τόπου τΟν 

χρόνον τοϋ -θ-έρους καl της τρύyης οί Ciρχοντες όριζουσι» 5 • Καί αν μΕν κατα 

την Εναρξιν α\Jτοϋ Εγίνετο &ρισμένη τελt:τiι δΕν μάς)έyουσι τα κείμενα, τΟ 
πρdγμα δμως φαίνεται πι-θ-ανόν, αν κρίνη τις Εκ !-fΊς Επισήμου τελετiίς τfiς 

γινομένης τότε Εν άμπέλφ παρ& τΟ Εν τfi ΜικρασιατικΌ άκτfi άπέναντι τfiς 
Κωνσταντινουπόλεως- κειμένφ άνακτόρφ τ'iiς clερείας, Υιν περιγράφει Κων

σταντίνος ό Πορφυρογέννητος Εν τc"ρ περl βασιλείου τάξεως Εργφ του Εν ίδιαι· 

τέρφ κεφαλαίφ Επιγραφομένφ <<Οσα δεί παραφυλάττειν Εν τfi fιμέρg τοϋ τρυ

γητού Εν προκένσcρ τfiς Ίερείας>>. 

1 Καl σήμερα\' διάφορα εϊδη σταφuλών δνομάζο\•ται άπό του χρώματος, π.χ. 
κιιτσυφάλι σταφυλ1) της όποίας αί ρfiγες stναι μέλαιναι, δμοιαι κατα W χρώμα με τΟ 
πτέρωμα .τοϋ κοσσύφου (Κρήτη-) κουροϋνες κq:ί μαυροκοροVν,ες με μελαίνας έπ' ίσης 

ρfiγας (έχούσας _δή_λα δη τΟ χρώμα τoiJ π-i-ερώματος κορώνης) _(Στερεα Έλλάς), μελισ

σάκι ε1δος σταφυλής Υjς αί ρfiγες εχουσι τΟ χρώμα τfις μsλίσσης (Στε(ιε~ 'Ελλάς). Δ. 
Λ ο υ κ οπού λ ο u, Γεωργικα της Ρούμελης, 307. 

2 Φ. Κ ο u κ ο u λ έ, Βυζαντινών τροφαi. καl ποτά, ΕΕΒΣ, 17,79-81 καί 98. ΤΟ 
U.{}ήρι'\' οϊιτω καλείται καΙ. νίίν έν Κρήτη, Θήρq;, Ρόδφ καί Καρπά{}φ, 

s Θεοδώρου Π ρ ο δρόμο u, τα κατά Ροδάν.f}ην καί Δοσικλέα, __ 2,~_8_9· 4, 
391. Καί σήμερον ό τρυγητΌς λέγεται κοινώς δ τρύγος. 

-1- Θεοδώρου Π ρ ο δρόμο u, Στίχοι είς τοUς δώδεκα μi'jνας καL Μ α· 

ν ο υ η j, Φ ι λ 'i'Jι·-ELς τοUς δώδεκα μfjνας (Ι d e 1 e r, Physici et medici Grreci mino· 
res, 1,291 ;419).- L e ο S t e r n b a c h, Nico1ai Ca11iclis carmina, 45, στίχ. 37. τα 
κατci Λύβιστρον καl Ροδάμνην, στίχ. 769, (Μ-αυροφ_ρύδοu, ΈκΑ:ογή μνημείων, 
332). 'Υπάρχει όμιλία του Θεοδώρου Στοuδίτ:οv εlς την- ϋψωσιν τΩ\.1.-.τ_ιμίου Σταυρου 

(14-Σε-πτεμβρίου}---Εν-&α φέρεται· ·ψηνl τψ ·αυτφ εlς τΟν τρυγητόν», Βλ. τα σχόλια 

τοίί Reίsk·e ε!.ς .τΟν Β' τόμ. σ. 348 τfις βασιλείου τάξεως. Περί του:χρόνοu τi'jς Ενάρ
ξεως τoiJ "τρuγητοϋ γίνεται λόγος έν τψ Ε' βι_βλ. κεφ. ~-5 τών γεωπονι~ών. Νϋν διά 
τΟν λόγον τοίίτον δ Σεπτέμβριος καλεϊτΟ.ι τρυγηηΊς έν Θρ~κτι καi τρuγομηνίiς έν 

Πόντφ. 
5 .Βασιλικά, 7)7 ,4. 
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Κατα τΟν Πορφυρογέννητον λοιπόν, κατU. τi}ν ήμέραν τοϋ τρυγητοϋ 

μετέβαινεv εlς τΟ εlρημένον &νάκτορον ό- βασιλεUς μετα του πατριάρχου, τών 
άρχόντων, συγκλητικών καl &.ντιπροσώπων τών Πρασίνων· καl Βενέτων. 
Έκεί οίiτος έv- στολiϊ καl ό πατριάρχης φορών &μοφόριον κάl φελώ
νιον είσήρχηντο εlς τΟ πρΟ ·της &μπέλου &ναδενδράδιον Εν{}α είχε το~ωιΊ·ετη{}fι 
μαρμαρίνη τράπεζα, Εφ~ ής ύπf}ρχον κανίσκια μετα σταφυλών. Μετ~ ταίiτα 

ό κουράτωρ, ·1)τοι Ο Επιμεληη)ς τών &νακτόρων _της ·lερείας, Εφερε βούτην 

μετα σταφυλών Εφ' ής ό πατQίάρχης &πήγγελλεν εύχ1\ν .«κατ& nlv τfΊς Εκκλη
σίας &κολου{}ίαν», άσφαλώς ηlv <<€πl τρυyfΊς άμπέλj?υ» άπαγγελλομένην. της 

. ευχης ληξάσης, δ πατριάρχης λαμβάνων EV βοτρύδιον το (διδεν εϊς τον βασι

λέα, ο15τος δε είς η)ν,·πaτριάρχην. ~Εν· συνεχείg προσ1lρχοντο οι συγκλητι

κοί, οι ·άρχοντΕς καl οι δήμαρχοι τών Πρασίνων καl Βεvέτων, είς- Εκαστον 
τών όποίων ό βασιλεi>ς Εδιδεν &να εν· βοτρύδιον ψαλλόντων κατα τ:iιν διανο

μ1)ν τών δήμων ·διάφορα gσματα, ών εν είχεν οϋτω_ς· .<<Ευχληματοϋσα ίiμπε

Λος οί κραταιοl &νεδείχ{}·ησαν δεσπόται εύφρασίας βότρυας διανέμοντες πασι, 

~δι' δ καl κατευφραίνονται αl σχο/.αl καl 1'1 σύγκλητος τρuγητικΥιν (~(πόλαυ_σιν 

έκτελοϋντες έv τοίς elερείας δψμασιν' δι~ δ πάντες κραυγάζομεν χαρ& &νεκλά.

λητος Επεδήμησε τψ κόσμφ>>. 

Μετ& τt)ν διανομήν, οί δfiμοι λαμβάνοντες -&ποκόμβια άν/) fξ -νομίσμι:ιτα 

περιέχοντα καl εύχόμενοι τΟν βασιλέα, &πήρχοντο. ~Εν τέλει ό βασιλεUς 

μετ& τοϋ πατριάρχου και της συγκλήτ-ου συνέτρωγεν έν τίρ &νακτόρφ τfΊς 

·lερείας 1
• 

Σημείωσαν δτι κατ& τΟν τρυγητΟν δΕν Επετρέπετο να καλέση τις εLς δι· 

καστήριον τΟν τρυγώντα \ 
Οί τρυγηταlπεριγράφονται ώς eχοντες &νακομβωμένας τaς χειρίδας των 

μέχρι τοϋ &γκώνος s, κρα-τοϋντες μικρα δρέπανα η μαχαίρια πρΟς Cιποκοπ1)ν 

τών βοτρύων ~ καl ρίπτοντες τUς άποκοπτομένας σταφυλας έντΟς τρυγητικών 

καλαfΗων Εκ λύγου κατεσκευασμένων 6 , τ& όποία χαρακτηρίζονται ώς κάρτα-

1 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ u ρ ο y ε ν ν 1Ί τ ο υ, 'Έκ&εσις της . βασιλείου τ&· 

ξεως, 1-,373,15. Πβ. καί J. Pa pado-poulos εν.Conφtes rendus de l'Acade
ιnie des inscriptions et belles lettres, 192!, .σ. 102 -104. 

2 Βασιλικά, 7,17,1. Πανδέκται, 2,12,1-. 
3 Θ ε ο δ <όρο υ Π ρ ο δρόμο υ, τα κατ&. Ι_)οδάνD-ην καΙ Δοσικλέα, 4,[8f!. 
4 Λόγγο υ,-Τ&γ κατιl Δάφνι" καί Χλόην λόγοι Δ', 2,11. Θεοδό)ροu μη· 

τροΠολίτοu- Κυ.ζίκου, ?Επιστολαί (Ν:Ελλην., 20,36,2). 
5 Πανδέκται, 33,7,8. Θεοδώρου Προδρόμου,- "Εν&' ~ν., 4,350. Θεο

δώρου μητροπολίτου Κυζίκου, "Εν-I}' &ν.- _Ταύτα ,,υν Εν_ ΤσακωνίQ. κα· 

λου,•ται τρυγικά. Μ ι χ α η λ D e f f n e r, ΛεξικΟν τf]ς Τσακωνικf]ς διαλ~~κτ~u 2ν λ. 
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λοι η καρτάλι α 1 η Cίρριχοι 2 η τάρπαι η ταρπία 3
' τα δε μεγαλύτερα καν{}ή

λια 4 λέξεις, αϊ τι ν ες, πλ1)ν της τελευταίας, καl σήμερον άψζονται. Οϋτως Εν 
Κύμη ταρπl λέγεται δ Εκ λύγων τρυγητικΟς κ·άλαiJος 5

, καρτάλι δΕ πολλαχοϋ 

λέγεται τΟ κοφίνιον, άρκάδι δέ, 1lτοι ιlρριχάδι, έν &γίcρ Λαυρεντίφ τοϋ 

Βόλου καl άρκάδα (=άρριχάδα) έν ~Ά,νφ ΣύQcρ, τΟ κοφίνιον, Εν ψ -&έτο·ιιτες 

μεταφέρουσι καρπούς. 
Αί έντΟς τών κοφί·νων τιitέμε~·αι -σταφυλαl μεταφερόμενα-ι &φ' ο15 Εκα

itαρίζοντο άπΟ τα φύ/.λα καl τοUς Ομφακας 6 έρρίπτοντο έντΟς τοϋ ληνοV η 
λωιοV 7 η πατητηρίου 8 , τΟ όποίον ε'ίκοσιν ή μέρας πρΟ τοϋ παt1lμαtος Επρεπε 

ν' άνοιχ{}fi δια να άερισιJfj, ραντισ-θij δια {}α/.ασσί-6υ ϋδατος καl {}ύμιασ-θϋ 
Οπου οί λφιοβάται 9 μέχρι τών γογάτων άνεζωσμένοι, ϊνα μη ρυπαίνωνται 

τα φορέματά των, nl. όποία κατα κανόνα έρρυπαίνοντο JO I τας Ε&λιβον δια 

των ποδών, τΟ:ς έπάτουν JJ, δπως τότε Ελεγον καl ώς έπ' 'ίσης -κοιν-ως καl 

1 Βασιλικά, 44,10,8. Σύνοψις Λ, 1,89. Zach. v. Lingenthal, JGR, 5, 
463. CGL, ΙΙ, 72,20,3· 192,48. Κατα τΟν σχολιαση)ν cκάρταλοι, κόφινοι ·τρυγητικοL 
1] ύ::τοδεκτικοL εν οΙς καί σταφυλαί βαστάζονται», Μ ι χ α η λ • Α κ ο μ ι ν ά τ ο υ τ ο ϋ 

Χ ω ν ι ά τ ο u, τα σqιζόμενα, ι, 78,29. Κα τα τΟ λεξικόν τοϋ Σ ο υ ι δ α κάρταλος' κό· 
φινος όξiις τα κάτω. 

2 Λόγγου, "'Εν&' &ν., 2,1· 36,1. ΕUστα&ίου, Παρεκβ., 1701,47. 
3 Ταρήφη· κόφινος μέγας, σημειοί ό •Η σ ύ χ ι ο ς, φέρεται δΕ καί εν τφ λεξικ0 

τοϋ Φ ω τ ίο u τάρπη· κόφινος. Πβ. καl ΜΕ, 746,54. Τ1lν τάρπην &ναφέρει καi ό 

Παχυμέρης, 2,399,2, τΟ ταρπlο1' δέ, τΟ παρα τΟ τραπείν παραγόμενον, ό Θεσ. 

σ α λ ο" ί κ η ς Ε υ σ τ ά {} ι ο ς, Παρεκβ., 1533,57, δστις τΟ χαρακτηρίζει ώς «κόφι· 

νον μέγαν, οίσύ'ί,•όν» καi ό Πουλλολόγος, στίχ. 44 (W a g n e r, Car'mina, 180), 
Κατιl τΟν Πολυδεύκη, Όγομαστ., 10,158 τάρπη· η εστι πλέγμα Εκ λύγων. Περl 
τάρπης καi ταρπίου βλ. καί Σ τ. Δ ραγού μ η, Εlς ·πσuχίου λέξεις, έν Άf}ηνάς, 

29,267. 
Γεω;τονικά, 6,11,1. 
Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, 1,397. 

11 Γεωπο,•ικά, "'Εν&' &ν. 

Λω,Jς Εν έγγράφφ κατω'ίταλικΦ του ΙΒ' αίωνος. Τ r i n c h e r a, Syll., 283, 
216 καl σ. 354. ·ο ληνΟς Επ' ίσης λέγεται λανΟς καί εν Μακεδονίψ καί Κρήτη. Η a· 
t z i d a k i s, Ein1eitung, 98, 

R Σοuίδα·ς έν λ. σταφυλή, 

~ 'Αστέρι Ο ς Άμα σ ε ία ς, PG, 40,225. Corp. Glos. Lat., 2,360,24-. ΤΟ 
λ1}1'οβατώ μεταχειρίζεται συνiί{}ως δ Χρυσόστομος. ΤΟ λψοπατώ {}-α fιτο πι&ανώτατα 

δημώδες κατιl τοi:ις Βυζαντινούς χρ5νους, "&φ' οΌ καt ,.υν σφζεται ώς λε1•οπατώ εν 

ΤραπεζΌϋντι καt UλλαχοU του Πόντου. Φ .. Κ ο υ κ ο υ λ έ, "Ησυχιανά {ΛεξικογραφικΟν 
Άρχε ίον, 2,64 παράρτ. ΚΖ' τόμ. 'Α{}ηγιiς) καί Α. Κ ο ρ α fj, 'Άτακτα, 4,590. 

10 Θ ε οδό) ρ ο υ Π ρ ο δρόμο υ, ΤΟ. κατά Ροδάνfl--ην καί Δοσικλέα, 4,389. ·ο 
Θεολόγο ς Γρηγόριο ς (PG, 36,657) όμιλεί διάτα 8ρυ{}ρά ίμάiια τού ληνοΒά
του, μετά ταUτα δε καί ό Άμασε ία ς Άστέρ ι ο ς, FG, 40,225. 

11 ΤΟ πατείν λην1'η• 1} εν ληνψ σύνη&ες παριl τοίς -Βυζαντινοίς συγγραφεUσι. 

Πβ. καi Χρuσόστομο.ν, PG, 30,705. Άχμέτ, Όνειοκρ., κεφ. Ί95, σ. 151,13. 
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σ1lμερον λέγουσι. Θα έγίνετο δε τΟ πάτημα, ώς καl σήμερον ένιαχοϋ, καl 
ΕντΟς σκάφης, περl τούτου δμως δεν Εχομεν σαφείς μαρτυρίας. 

Κατέρρεε δ • ό μοϋστος δι' α:Uλακος, είς τΟ ΕξωτερικΟν Cίκρον της όποίας 
Ενιαχού ύπfιρχε κρουνΟς λεοντοπρόσωπος ι, κάτω&εν δ' αϋτοϋ κοφίνιον η 
δ.λλο πλέγμα πρΟς διύλισιν 2

• Έκ του κρουνοϋ ό μοϋστος κατέρρεε είς ύπο
κείμενον κεχονιαμένον λάκκον τΟ ύπολ1}νιον s, Όπερ Ετι καl νϋν κατα τόπους, 
τΟ &ρχαίον διασ(ρζον Ονομα, καλείται πολ1}μι η πολ1}βι. 

"Ο πρΟ τfις πατήσεως τών σταφυλών καταρρέων μούστος πι{}·ανώτατα 
itιi Εκαλείτο, ιΟς καl παρ' &ρχαίοις πρόρροvς, δ:φ' oU καl σήμερον ούτος Εν 
Χίψ μεν πρόρρος καλείται, μπούρρός δ' Εν Κύ&νφ 4 • Τούτον μάλιστα όσά
κις fιντλουν Εκ τών ύποληνίων κατιi τΟν Χρυσόστομον 5 δf.ν ώμίλουν. 

Φαίνεται δ~ δτι μετα τΟ πάτημα, πρΟς τελείαν τών βοτρύων σύν&λιψιν, 
€\tετον Επ' αϋτών πατή-&έντων βαρείς λίίtους 6 η άντl διU τών ποδών 
συνέitλιβον τ&:c σταφυλιiς διό βαρέος ξύλου, τΟ όποί.ον Εκαλείτο μάδης 7 , 

ίδέαν το_ϋ όποίου, 'ίσως, δυνάμε{}α yιi λάβωμεν άπΟ τΟ σημερινΟν στουμπι
ση}ρι, τΟ όποίον είναι ξύλον πελεκημέ'\'ΟV Εχον Εξόγκωμα κατlι: τΟ εν δ.κρον, 
δι'- ού πιέζονται τα έντΟς τfις κάδης σταφύλια R. 

Σημειωτέον δ' δτι ή τών γιγάρτων, τσιπούρων, Εκ-&λιψις Ε.γίνετο έπιχεο

μένου Ε.π' αϋτών ϋδατος καl πιεζομένων δι' είδικού μηχανήματος, δπερ Εκα

λείτο τσιπουρομάγγανον 9 • 

Ε ύ σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ., 1574,3. Ζ ω ν α ρ 6., ΛεξικΟν έν λ. γλεϋκος. Θεοδώρου 
μητροπολίτου Κυζίκου, 'Επιστολαί (Ν.'Ελλην., 20,36,2). Περί τοϋ πατή~ 
ματος τών σταφυλ&ν βλ. τό. γεωΠΟ'\'ικά, 6,11. Νϋν πάτος έ'\' Ρόδψ λέγεται τΟ χοινώς 

πάτημα τών σταφuλών. 

ι Boissonade, Anecdota grreca, 1,425. 
2 Σχολιαστ'fις Άριστοφ., Είρήν., στίχ. 534. 
3 Χρυσόστομος1 PG,54,595"59,616'62,387. Trinchera, Syl1., σ.519. 

Cusa, Ι diplomί, 34.0,21· 637)2. Spata, Diplomi Grecί Siιiliani inediti, 
90,19. 

4 "Επι&ι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Περί &ναπτ{Jξεως έρρίνοu έν τfi νεωτέρq. Έλληνικfi, 

Ά{}ην&.ς, 49,133. 
' PG, 62,387. 
6 Λόγγου, 'Ένi}' α\'., 2,13,1. 
1 Βασιλικά~ 19,8,17' 20,1,19. Γεωπονιχά, 6,11,3. Du Ca-nge, ΈλληνικΟν 

γλωσσάριον έ·γ λ. βάδδης. 'Ο μάδης έ-..• τοϊς μεσαιωνιχοίς γλωσσαρίοις χαρακτηρίζε
ται c~)ς πιεστηρ μοχλΌς η ίπωτιlριον ληνοϋ. CGL, Π, 158,50, ΙΙΙ, 263,17. 

8 Δ. Δ ο u χ οπού λ ο υ, Γεωργικά τfις Ρούμελης, 325. 
9 ΦυσιολογικΥι διήγησις τοϋ ύπερτίμοu κρασοπατέρας Πέτρου τοϋ ζυφομούστου, 

στίχ. 107 (Ν:Ελλην., 1,449), δ οϋτω δε παραγόμενος οϊνος εϊ:ναι δ λάκυρος τών 
άρχαίων, Ονομασία, ητις {}Q ]]το καΙ. δημώδης κατα τοUς ΒuζαντινοUς χρόνους, 
&φ• ο:Ο καΙ. νυν ο:Οτος καλετται λάγκυρος έν ΊκαρίQ χα!. Στενημάχφ, !.άγκερος έν Κο-
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οι τρυγώντe:; cΊ.μπέλους καl o'L πατούντες τΟ:.ς σταφυλάς, &νακουφίζον

τες τΟν Εκ τfις Εργασίας των κόπον, συν1lf1ιζον, ιΟς δα κάl dλλοι Εργαζόμενοι, 

να ζiδωσι διάφο;;ια ληνοβατικα (iσματα, τών όποίων, δυστυχιϋς, ούδΕ:ν μιiς 

περιεσώ{)η ι. ΈκτΟς δμως τών ([σμάτων, οί. πατούντε-;, τοϋλάχιστον μέχρι τού 

τέλους τού Ζ' αίώνος, πι{}ανάηατα καl βραδύτερον, &:συνειδήτως, διονυσιακιi 
συνεχίζοντες f{}ιμα, &νεφώνουν τΟ δνομα τού Διονύσου, δι' δ η Εν ΤρούλλQ) 
σύνοδος δια του 62ου κανόνος της δ:πηγόρευσε <<μη_-·το τοϋ βδελυκτοϋ Διο
νύσου Ονομα τοVς ηΊν σταφυ/31ν έχι1λίβονrας Εν τοίς ληνοίς Ε.πιβοdν>> Επl 
ποινίϊ άφορισμού μΕν τών λα.ίκών, κα{}αιρέσεως δΕτών κληρικό'>ν 2

• 

Οι αϋτοl μάλιστα ληνοβάται χύνοντες τΟν μοϋστον εlς ταUς πίiJους 

συνή&ιζον να γελώσι {}ορυβωδώς καl να &στε'ίζωνται, τoiJ{).' δπερ ώς έ19-νικiιν 
συvή{}ειαν καl δαιμονιώδη πλάνην άπηγόρευσεν ή αυτη σύνοδος δια τού άνω
τέρω μνημονευ&έντος κανόνος της, άπαγόρευσις τ1)ν όποίαν δεν εlσήκούσαν, 
φαίνεται, οί Χριστιανοί, &φ' ού πέντε αίώνας μετΟ: ταύτα ό Ζωναράς έίς τCι 
ΗJνικιJ ταύτα Εitιμα &ναφερόμενος παρατηρεί <<θ. καl νϋν γίνονται παQCt τοίς 
&γρόταις μη. είδόσιν ϋ. ποιούσιν» g. Ή μόνη παραχώρησίς των ήτο δτι, 
άφ' οίi fχυνον Ε.ντΟς τών πί-θ·ων Εν μέτρον ο'ίνου, &νεφώνουν <<κύριε·έλέησον» '· 

Δι' δ σων λέγει ό Ζωναριiς {}Ct ύπονοil τα Εν Σαράντα ~Εκκλησίαις 

τfις Θρ4κης τέως συνη{}ιζόμενα, δπου κατα τΟν τρυγητΟν μετημφιεσμένοι καl 
προσωπιδοφόρ_οι, τζαμάλες καλούμενοι, ·εψαλλον Οπισftεν τού ληνοϋ, οί δf. 
τρυγώντες μετέφεραν τας σταφυλUς μετ& χορών καl τυμπάνων, είτα δΕ μετημ
φιεσμένοι έχόρευον είς εl.ιρύχωρον μέρος μέχρι τού μεσονυκτίου 5

• 

"Ο έντΟς το-ϋ ύποληνίου συγκεντρούμενος μούστος η μουστάριν 6 

έτοποίtετείτο ΕντΟς πίftων, πιfJαρίων, οϊτινες Ε.πισσώνοντο κα&' Εκαστον 

Ετος 11 κατα δύο' καl οϊτινες πολλάκις Ί]σαν κεχωσμένοι Εν τil άμπέ-

ζάνu χαί λάγκερας έν Κύι'}νφ, Κρήνη .-καl Σαράντα Έχκλησ-ίαις (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
Περί U.ναπτύξεως Ερρίνοu Εν τfl νεωτέρq. Έλληνικfι, Εν 'Α&η,•Ciς, 49,113). 

ι Χρuσόστομος 1 PG, 55,156. ΘεοδcΟρου μητροπολίτου Κυζί
κου, "Επιστολαί (Ν.'Ελλη-..•., 20,36,4' 46,1). τα Επι/:ι'ινια ι[.σματα συνηiΗζοηαι καί 
σ1]μερον {Δ. Λ ο υ κ οπού λ ο υ, Γεωργιχiι. της Ρούμελης, 324). 

Ράλλη- Π ο τ λ η, Σύνταγμα τών -&είων χαί ίερό)ν κα\•όνων, 2,448. 
Η Ράλλη- Π ο τ λ η, Σύ-νταγμα τών {}είων καt ίερών κα-..•όνων, 2~449. 
4 Θ. Βαλσαμών, Είς τΟν ανωτέρω κα-..•ό-..•α (Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα, 

2,451). 
5 Κ. Χ α τ ζ οπού λ ο u, Σύμμεικτα λαογραφικ&. (Θρq.κιχά, 2,455). 
σ Τ r i n c h e r a, Syll .. 429,301. Άνω ν ύ μ ο υ, Περi χυμών, βρωμάτων καί 

πομάτω\' (Ι d e Ι e r, Physici et medici Gra::ci minores, 2, 263 ). 'Εν Παραμύitq. 
Κύπρου σήμερον δ μοϋστος λέγεται μοvστάρι1'. 

? Βασιλικά, 20,1,19. Γεωπονικά, 6,4,2. Περί. τοϊi τρόπου τfις πισσώσεως τών 
πίf)·ων βλ. τΟ: γεωπονιχά, 6,4, 7,8. Ί-Ι πίσσωσις, ilτις καl σήμερον συνη{}ίζεται Εν 

Κύπρφ έγίνετο :.τρ6ς συντήρησιν του οίνου. Π, Γ ε ν ν α δ ίο υ, ΛεξικΌν φuτολογι

κόν, 57, 
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λ φ 1 11 ΕντΟς βουτ( ζ)ίων καL βαρελίων U.λλως καλουμένων 2 11 ΕντΌς κιστέρνας 3 • 

"Υπελογίζετο δ' ό παραγόμενος οίνος 4 κατ&. μετρητdς'' 11 μέτρα 6 ή χω

ρητικότης τών όποίων ύπελογίσ-&η είς έκατΟν πεντήκοΎtά λίτρας 1 καl τού 

όποίο·υ μέτρου η χωρητικότης dσφά/,ώς {}(ι. fιτο, Ο:ις καl νϋν, κατΟ: τόπους 

διάφορος ιι η Εμετρείτο κατιΧ λαγ1}νια 9 • 

ΛιΙετΟ: τ&ς Εργασίας αύτιlς ό ληνΟς καt τΟ ι'Jπολήνιον Εσαρf.6νοντο καλώς 

κα\ εσπογγίζοντο πλυνόμενοι δια ifαλασσίου ϋδατος, προς δε κα\ Εifυμιά

ζοντο 10
• 

Ot Βυζαντινοl πρόγονοι ήμών, προληπτικοl Οντες, φοβούμενοι μ1lπως 

γίν'[Ι Οξινος ό έντΟς τών δοχείων οίνος, έπέγραφον· <<γεύσασitε καl 'ίδετε δτι 

χρηστΟς ό Κύριος» &ντλοϋντες δ' Εκ τών ύποληνίων τΟν μοϋστον, &πέφευγbν 

να δνσμάζωσι «τα δξίνην σημαίνοντα>> 11
• Οί αύτοί, δια να δοκιμάσωσι τfιν 

ποιότητα τοϋ μούστου, ερριπτον €νt0ς τοϋ πι\1αρίου μfιλον η &πίδιον' αν 

τοϋτο Ε;τcέπλεεν, τότε ήτο κα-&αρός, εαv ΕβυtΗζετο, περιείχεν ϋδωρ 12
, πείραμα 

τΟ όπΟίον κάμνουσιν οί χωρικοl τfϊς 'Άνδρου, οϊτινες, δια να δοκιμάσωσιν αν 

είναι τέλειος ό βρασμΟς ρίπτουσιν ΕντΟς τού μούστου ψόν· ΕCιν ή Ciνω Επιφά

νεια ~ούτου Εξέχτι, δείγμα Οτι ό μούστος είναι έν τάξει, αν Ομως τΟ ΦΟν 

βυ{}ίζεται, τοϋτο σημαίνει δτι ό βρασμΟς είναι άτελής. 

1 Πανδέκται, 19,1' 54,1. Βασιλικά, 19,8,17. 
2 Νόμος γεωργικός, 69. C u s a, Ι diploιni, 300,5. S p a t a, Diplomi Greci 

Sίciliani inediti, 90,19. Φυσιολογικ1Ί δι1]γησις τού Uπερτίμου κρασοπατέρας Πέτρου 

τοϋ Ζuφομούστου (Ν.'Ελλην., 1,442,22· 445,62). 
9 Παyδέκται, 9,2. Βασιλικά, 60,3,27. 
4 Περί τών διαφόρω·ν εtδών τοίi οίνου παρό. Βuζαντινοίς βλ. τΟ περί τροφών 

κεφάλαιον Εν ΕΕΒΣ, 17,45 έξ. 
r, Ι. Τζέτζοu, Σχόλια εLς τΟ. "Εργα καί τός <Ημέρας, στίχ. 347. l\:Ιιχα1)λ 

Ψελλού, .Καν,:)ν κατα 'Ιακώβου (Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβλ.; 5,178). Βίος Άλεξά-.,.~ 

δρου ,(Vi7agner, Trois poCnιes, στίχ. 5651, σ. 227). 
6 Βίος τοίi Εν άγί~ις πατρΟς ήμών Νικολάου, 1,43,5. Κ ω ν σ τ α'' τ ί ν ο υ 

Π ο ρ φ υ ρ ο γ εν ν {ι τ ο υ, 'Έκ<&εσις, 491,11. Ε ύ στ α il-· ίο u, Παρεκβ., 1450,17. 
Mik1osich-Mίiller, Acta et Dit)lonιata, 5,180,372. Δ. Χωματια\•ός, 

Εν Pitra analecta sacra et classica, 6,372. Δούκα, Ίστσρ., 322,2. 
7 Τ a f e Ι· Τ h ο m a s, Urkunden zuf :ϊlteren Handels nnd Staatsgeschichte 

Veηedig, 107. 
13 ΤΟ μέτρον Εν Μαραfl·οκάμπφ Σάμου καi Κuζίκιp ίσοδuναμεt πρΟς δέκα Οκά~ 

δας, δκτΟ1 ε,, Αίδηψ,ρ καi Ε·ν 0-ίνοίiντι τfίς Λω~εδαί.μονος, 30 ·50. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
Οtνοuντιακά, 283. 

u 'Ι ε ρ ω,, ύ μ ο υ κ α ι Σ ω φ ρ ο ν ίο υ, Βίος τοϋ δσί.ου πατρΟς Ίlμο)ν Ίλαρίω

νος (Α. Π α π α δ οπού λ ο υ~ Κ ε ρ αμέ ω ς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικfjς σταχuολο

γίας, 5,116,15). Trinchera 1 Syll., 103,79· 170,129· 397,287· 334,246. 
10 Γεωπονικά, 6,13,3. 
11 Χρυσόστομος, PG, 62,HS7, Γεω;ι;ονικά, 7,14,1, 
12 Γεω;ι;ονικά 1 7 ,8), 
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Το-L'ς βότρυς τών δμπέλω:ν συzνα .καl τότε fβλαπτον, ι'Ος εlπςη', πτηνα tl 

G.λλα ζίι)α πρΟς &.nόκρουσιν τώ-v όποίων οί προληπηκοl Βυζαντινοl κατέφευ

γαν εi-ς διαφόρους καταδέσμους καl εύχιlς πρΟς άποδιοη:ομπ1lν, .{1ς τελευταίας 

&πέδιδον είς τΟν μεγαλομάρτυρα Τρι!φωνα 1
• 'Εχ{}ρΟς έπ" 'ίσης τών άμπέλων 

Ίlτο καl 1lχάλαζα, {iτις πίπτουσα &πέκοπτε ~το:Uς \'εαροiις βλαστοiις. tι καl ~α 
(iοτρύδια μεγάλας οϋτω καταστροφιiς προξενούσα 2

• Kal κ α τΟ: ταύτης- λοιπΟν 
Ε.χρησιμοποίουv χαταδέσμους οί Βυζαντινοl πρόγονοί μας η έκκλησιασηκι1ς 

εύχCtς κατ-αφεύγοντες κατι:Χ τi}ν πρώτην περίπτωσιν εlς τους δι' έπφδών «τfιν 

χάλαζαν Επέχοντας» 3
• 

ΈκτΟ·ς δμως των ζψων .καl της βροχiϊς φ-&ονεροl &νftρωπο.ι κατέδενον 

τCtς &μπέλους τών έχ-θ-ρών των, ϊνα μη παράγωσι .καρπόν, καθ" ής κακεντρε

χείας οί aπειλούμενοι κατέφευγαν πάλιν ε1ς εύχUς της Εκκλησίας η είς κατ~α

σχευΥ}ν διαφόρων φυλακτηρίων, τα όποία Εφερσν με&~ έαυτών ι, προλήψεις, 

αϊτινες, δυστυχώς, Ε:πικρατοϋσι καl σ1lμερον &κόμη. O'L νεώτεροι ~Έλληνες 
πιστεύουσιν δτι δύναται να καταδεθiϊ ή χάλαζα διΟ: τiiς κατα-θ-άψεως ΦΟΟν 

έν τci) άμπελώνι η τfις άπορρίψεως Εξω τfiς οίκίας τοϋ τρίποδος τi}ς εστίας 

&.νεστραμμένου "', 11ν τελευταίαν πρόληψιν άναφέρει και νεώτερος Νομοκάνων 

όμιλc'Ον δι' έκείνους οί όποίσι <<δταν πέφτu τΟ χαλάζι ρίπτουσι σίδηρα Εξω 

δια Εμπόδιον>> 6
• 

Οί Βυζαντινοl τf)ν άρχαίαν περl &παρχών συν1l-θ-·ειαν άχολουftούντες, 

προσfϊγον εΊ.ς τi}v ·εκκλησίαν «&παρχας άλωνος και ληνοϋ>>, 1-lτοι σίτον καl 

οίvον 1 , οί αUτοl δέ, οtτινες έπεκα/.οϋντο τιlς εύχGς τf]ς Εκκλησίας κατU τΟ 
φύτευμα άμπέλων καl τΟν τρυγητόν, ώς καl κατδ. την μετάγγισιν τοϋ ο·ίνου 

εLς τους πίΏ-ους, καl σταφυλ&ν άπαρχι:Χς προσfιγον, η) ν εύλογίαν τiiς Εκκλησίας 

Επικαλούμενοι. 

ΊΌϋ έ11ίμου τfϊς προσφοράς άπαρχών μνείαν ποιείται ό Γ' κανWν τών 

&γ ίων "Αποστόλων ιι ά)ς καl η Εν Καρ-θ-αγένη σύνοδος, Ίlτις, &φορμi}ν λαμ

βάνουσα Εκ του δτι προσεφέροντο εΊ.ς τΟ {}υσιαστήριον παλαιότερον μέλι καl 

1 Φ. Κ ο υ Χ ο υ λ έ, Ι\•Ιεσαιωνικοi Χαί Νεοελληνικοi χατάδεσμοι (Λαογραφ., 9, 
69,490). 

2 Tafel, Eιιstcιtl1ίi οριιsc., 155,50. Μιχα1)λ 'Ακομινrlτου τοϋ Χω
ν ι ά τ ο υ, τυ. σφζόμενα, 2,168,15. 

~ Φ. Κουκουλέ, 'Έν&' U.ν. (Λαογραφ., 8,23· 9,71). 
+ Φ. Κουκουλέ, 'Έν-θ·' &ν. (Λαογραφ., 9,70). 
Φ. Κουκουλέ, 'Ένtl·' &ν. (Λαογραφ., 9,501). 

ι; Ν. Πολίτου, "Εν κεφrlλαιον \-'ομοκάνονος (Λαογραφ., 3,387). 
7 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 35,957· 37,120. Χρυσόστομος, PG 

6Ο,ι!7. Βίος καi πολιτεία τοϋ Εν r1γίοις πατρΟς 1<1μό)ν ΤεωργΙου :~οίί Ι(υπρίου τοϋ f.ν 

Χωζιβfi (Anal. Bo1l., 7,103). 
8 Ρ ύ.λλ η- Ποτ; λ fιι Σύνταγμα, 2,4·. 
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γάλα, Ορνεις καl Οσπρια, &πηγόρευσε τοϋτο, συμφώνως καl πρΟς τΟν προει~ 

ρημένον κανόνα τών άγίων "Αποστόλων, έπιτρέψασα μόνον τfιν προσφορό.ν 

σταφυλών καl σίτου 1
, Kal έπειδfι πάλιν συνηitίζετο αί προσφερόμεναι είς 

τΥιν Εκκλησίαν σταφυλαl νΟ: συνάπτωνται ύπΟ τών ίερέων μετ& τfίς &ναιμά~ 
κτου {}υσίας, ή ς'' οίκουμενικfι σύνοδος δι& τοϋ 28ου κανόνος της άSρισεν, 

έπl πσινίϊ κα&αιρέσεως ϊνα αι)ται εUλογώνται χωριστα ύπΟ τοίί ίερέως καl 

εlτα δ-ιανέμωνται είς τοiις πιστοUς πρΟς εUχαριστίαν τοϋ δοτiϊρος τών 

καρπών'. 

eH συνή&εια δ• αϋτη τfις προσφορdς &παρχών f)το, φαίνεται, πολU 
διαδεδ'ομένη, &φ~ ού καl σήμερον &κόμη Εν Σύρψ, Τήνcρ, ~Άνδρφ, Α'ίνΟ), 

~ Α-&ήναις, Βόλψ καl &λλαχοϋ προσάγονται πρΟς εUλογίαν είς τiιν Εκκλησίαν 

&παρχαl άμπέλου κατΠ τiιν 6ην Αύγούστου, έορτfΙν τfις Μεταμορφώσεως του 

Σωτijρος. 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

'Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα, 3,400. 
~ Ράλλη- Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 2,365,366, 

ΜΕΛΕΤΑΙ ΙΙΕΡΙ ΊΌΥ ΙΠΠΟΔΙ'ΟΜΟΥ 

ΤΗ'Σ ΚΩΝΣΤΑΝΊ'ΙΝΟΥΙΙΟΛΕΩΣ" 

'Η ίστορία τοϋ 'Ιπποδρόμου τοϋ Βυζαντίου τυγχάνει, μέχρι σ1lμερον 
&κόμη, Ελάχιστα γνωσηl. Ένδεχόμεναι &.νασκαφαl {}α προσφέρουν, κατιl. 
πάσαν πι\Jανότητα, πολυτίμους πληροφορίας, 1l πλήρης (Jμως καταστροφ1) τού 
μνημείου κα{}ιστg &ναγκαίαν τiιν προσφυγΥιν είς τα κείμενα, τα όποία παρέ
χουν ΕΠίσης σημαντικας ένδείξεις. 

Αί κατωτέρω μελέται &.ποτελούν συμβολ1Ίν εLς πληρεστέραν γν{Οσιν τού 
έν λόγφ μνημείου, τΟ όποϊον επαιξε τόσον σημαντικΟν οό.λον είς ηΊν ζω1\ν 
τfίς μεσαιωνικilς Κωνσταντινουπόλεως. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΘΥΡΟΝ, ΤΟ ΔΙfΠΠΙΟΝ, ΤΑ ΔΙfπΠΙΟΥ, 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΔΙΙΠΠ!ΟΥ 

Δια ti)v τοπογραφίαν τοϋ 'Ιπποδρόμου, ό και<JορισμΟς τfις Ηέσεως τού 
Πρωτο&ύρου 1 εχει έξέχουσαν -σημασίαν. Ή άναδρομ1) είς τα κείμενα είναι 
&παραίτητος. Δέον εν άρχij νΟ: σημειωί}il δτι οί 'Έλληνες έσταυροκοποϋvτο 
εκ δεξιών πρΟς τα άριστερά : ή συvή Ηεια αϋτη ί}ι:Χ πρέπη νc'ι: τους cΟδήγησεν, 
δλως Ψυσικά, νΟ: άρι&μήσουν τας {}ύρας τοϋ Ίπποδρόμοu εκ δεξιών πρΟς τc{ 
dριστερα δια τΟν παρατηρηη)ν τΟν ίστάμενον πρΟ τfjς εΙσόδου τοϋ 'Ιπποδρό
μου. ΈκτΟς τούτου ή έκκίνησις των άρμάτων Εyίνετο άπΟ τα δυτικα άρμα
τοστάσια δι-ότι τΟ: Ciρματα fικολού&ουv Εν &ρz.fi τfιν δυτικ1~JV 11 δεξιCι.ν πλευρU.ν 
μέχρι του καμπτοϋ τcϊ>ν Πρασίνων. Φαίνεται Οi!·εν λογικΟν να itεωρηitii δτι 
α't πρώται κατα σειραν ήσαν αί δυτικαl {}ύραι . 

. ·ο Γλυκάς 2 αναφέρει Οτι τΟ flμισυ τοϋ τμΊlματος του 'Ιπποδρόμου, τοϋ 
κειμένου εvαντι τοϋ Κα&ίσματος c!>νομάσ&η Νεκρά, είς &νάμνησιν τοϋ γεγο-

* Ή .ταροϊίσα μελέτη μετεφράσ-&η έκ τi'jς Γαλλικijς ύπό της κυρίας ΕUρυδίκης 
Ζίζικα, ύπό δΕ της κυρίας "Αννης Χατζηνικολάου 1Ί έν τφ προηγουμέ·\'φ τόμφ περί 
της Χαλκfις καί τ&ν πέριξ αύτης δημοσιευ&εtσα διατριβη τοϊί αUτοϊί συγγραφέως. 

1 'Έκ{}εσιςτijς Βασιλείου τrl.ξεω;, 1,69,331" 70,341" 72,360 {Vo~t, ΙΙ, 137, 
143,160), Εύρίσκομεν επίσης τοtJς [)ρους{] πψ6τη {}J)(}α .καί {] παρα&ΙJρα. 

2 Μιχ. Γλuκ(:ίς, 49G. 

ΕΠΕ'ΙΉΡΙ~ Ε'!ΆΙΡΕΙΑΣ BYZAN'l'INΩN ΣΠΦΥΔΩΝ "Ετ<ι~ Κ' 3 
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νότος δτι εχει ειχον dποτε{Ηi αί σοροl τών θυμάτων τΥ]ς στάσεως τσίi Νίκα. 

'Απ{αησιν τiϊς σκοτεινfiς ταύτης λα'ίκfjς παραδόσεως τΥις &ναφερομένης 
; ' ~ ' π ' . 'Α ; ~ - Cf c ύπ<J τοϋ Γλυκά dνευρισκομεν και εις τα ατρια . ναφερεται εχει οτι ο 

αύτοκράτωρ ΊουστινιανΟς διέταξε να ταφούν τα Βύματα ύπΟ τ&ς βαiJμίδας 
του Ίπποδρόμου καl να σφραγισ{}οίiν αί Εν λόγφ βαθμίδες &πΟ του Πρω

τοΗύρου μέχρι του ϋψοι,ς τοϋ Κα&ίσματος. Εlς dνάμνησιν τοϋ μακαβρίου 

αύτοϋ γεγονότος, ό χώρος ούτος φέρεται λαβΟ)ν τΟ Όνομα. Νεκρά, η Σαπρ& 

κατά τι να ό:λλην έκδοχ1lν. Έκ τΥjς συγχρ ίσεως τών δύο τούτων κειμένων, τοϋ 

Γλυκα καl τών Πατρίων, Ciγεταί τις να τοπο{}ετήσυ τΟ Πρωτόit·υρον πρΟς 

βορράν τfις δυτικfίς πλευρdς τοϋ Ίπποδρόμου καl συνεπώς εΊς τΟ δυτικΟν 

<'iκρον τijς γραμμi'jς τών Καγκέλλων. 

ΤΥιν παραμονfιν τών ίπποδρομιών τfίς llης Μα'ίου, οί 1")-vίοχοι ΟΟφειλον 

να περιαγάγουν τους ϊππους των Εν μεγάλη πομπfi ΕvτΟς του στίβου. Έρχό

μενοι άπΟ τΟ ΔιΊ~ππιον, εlσήρχοντο είς τΟν Ίππόδρομον δια τοϋ Πρωτο{}ύ

ρου «δια τοϋ Διϊππίου καl τοϋ Πρωτοftύρου» 2
• 

ΤΟ Δι'ίππιον η τα Δι'ίππίου, Ύίτο περιοχή τις, «τόπος», Ονομασ{}είσα 

οϋτω λόγcρ δύο μαρμαρίνων ϊππων, ίδρυftέντων Εκεί Επl τετραγώνου λι{Ηνου 

βάftρου ύπΟ τού αϋτοκράτορος Φωκά, είς ανάμνησιν τfίς αΊσίας &ποδράσεώς 

του. Είς σταftμΟς αναφέρεται είς τfιν περιοχ1lν αlιτ1lν' ούτος tιτο Ο πρώτος· 

Ο δεύτερος εύρί.σκετο πρΟς τfιν Χρυσfiν Π ύλην s. 

Ή {}έσις τfjς συνοικίας ταύτης, flτις φαίνεται δτι &ρχικώς cΟνομάζετο <<τΟ 

~Εξα'ίππιον» 4 κα-&ορίζεται ύπΟ τού ναού τού &γ ίου 'Ιωάννου τοίi Θεολόγου 

του Δι'ίππίου, κειμένου παρό. τό σύμπλεγμα τών δύο ϊππων καl τΟν στα{}μόν. 

Ό ναΟς οΊSτος είχε κτισίΗi ύπΟ τοϋ αlιτοκράτορος Φωκά καl είχεν Ονο

μασ{Ηi ι:Χγιος Φωκας· εύρίσκετο δΕ Επl της Μέσης, oUχl μακρrlν τού Μιλίου 

καl Ολίγον πρΟς βορρdν τfjς γραμμής τών καγκέλλων «Civωitεν τών καγκέλ

λων τού ίπποδρόμου». co ναΟς Επερατώι1η ύπU τού Ήρακλείου, δστις, διfl 

να Εξαλείψυ καl αUτtlν τil'\' μν1lμην τοϋ αναξίου προκατόχου του, &φιέρωσεv 

αUτΟν είς τΟν δ..γιον Ίωάννην τόν Θεολόγο-ν «μετονομάσας εlς τΟ Ονομα τοίi 

άγίου Ίωά~vου τού Θεολόγου» 5 • Κατα τα Πάτρια, ΡωμανΟς ό Α' ό Λεκα-

1 Preger: Script. Orig., CP, Π, 278. 
2 'Έκ-&εσις τfις βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vo g t, Π, 137). 
3 Preger, 'Έν&' αν., Π, 169 καl σχόλια. Βλ. Κωδινόν, Περί τi'jς σχη

ματογραφίας της ΚΠ: 37. Βλ. Ρ r e g e r, "'Εν-&' αν., Π, 187. Περί του Δι"ίππίου, 

βλ. R. J a η i η, Constantinople byzantiηe, Paris 1950, 319- 320. 
4 Πασχύ.λιον Χρονικόν, 608. Μ αλά λ α ς, 394. Περl του •Εξα'ίππίου, βλ. R. 

Janin, "Eνtt• αν., 331. 
5 Preger, "'Εν&'άν., Π, 168,169,170 καl σχόλια. Βλ. Κω δ ινό'\•, 'Έν&'αν., 

37. Περl ωJτfις της εκκλησίας βλέπε Σ κ. Έ υ ζ α ν τ ίο υ, Ή Κωνσταντινούπολις, 
Ά'θfΊναι, -1851, 1,450, G. Laskin, Remarques sur les antiq_uites de CP 1 Βυζ. 

Χ~ον., 6, 1899, 132, 

r 
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πηνΟς Επεκύρωσε τΟ Ονομα &γιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος, μέχρι δΕ τοϋ 11ου 

αΊcΟνος Ο ναΟς οiiτος ήτο &κόμη γνωστΌς ύπΟ τi)ν Επωνυμία-ν αUηlν . .,Ητο 

προσκύνημα &πολαUον μεγάλου σεβασμού' T1lv 26ην Σεπτεμβρίου, γεvέ{}λιον 

του άγίου, οί aυτοκράτορες μετέβαιναν Εκεί Εν μεγάλη πομπfi 1
• 

co Mordtman 2 συγχέει τΟν δ..γιον Ίωάννην τΟν Θεολόγο-ν τού Δι'ίπ

πίου μΕ τΟν &γιον Ίωάννην τΟν Πρόδρομον τού "Ίλλου ftεωρών, Οτι πρόκει

ται περl μιας καl τΥ]ς αlιτfις Εκκλησίας, τi]ν όποίαν σημειώνει είς τΟ- διά

γραμμά του ύπΟ τΟ Όνομα δ.γιος Ίωάννης Δι'ίππιον g. Πράγματι δμως, πρό

κειται περl δύο διακεκριμένων ναών διαφερόντων κατ& τΟ Όνομα, τ1lν {}έσιν 

καl τi]ν χρονολογίαν τΥjς κτίσεώς των. Ό πρώτος ήτο &φιερωμένος είς τΟν 

&γιον Ίωάννην τΟν Εlιαγγελιστήν, Ονομαζόμενος ι:Χγ~ος 'Ιωάννης Ο Θεολόγος 

η &γιος Ίωάννης δ Άπόστολος· Ο Ετερος εlς τΟν &γιον Ίωάννην τΟν Βαπτι

στήν, Ονομαζόμενος ι:Χγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. cO πρώτος 8κειτο είς ηlv 

συνοικίαν τού Δι'ίππίου, ό δεύτερος εlς τα "Ίλ.λου. CO πρώτος είχε κτι

σftη ύπΟ του Φωκα κατα τιΧς &ρχCις τοίi 7 ου αίώνος, ό δεύτερος χρονολογεί

ται πι{}ανώτατα &πο τi'jς βασιλείας τοϊi Ζήvωνος (474 · 491). 
"Η 'Έκ-&εσις τfjς βασιλείου τάξεως κα-&ορίζει τfιν {}έσιν τού ναοίi τοίi 

άγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου Επl τfίς Μέσης, μεταξυ τού Μιλίου καl τού 

Πραιτωρίου. Πράγματι, &φοU τα μέρη Εχαιρέτιζον τΟν 8παρχον εlς τΟ Μίλιον, 

Εχαιρέτιζοv αUτΟν -Εκ δευτέρου πρΟ τοϋ άγίου 'Ιωάννου τοίi Θεολόγου, καl 

είτα, Εκ τρίτου, εΊς τΟ Πραιτώριον 4
• Έφ' δσον, ϊνα τις μεταβfί απ:Ο τΥ]ς 

_Μέσης εlς τΟν Ίππόδρομον 5 Εδει νU διασχίση ηlν συνοικίαν τοϋ Διτππίου, 

1'Ί {)·έσις τfjς συνοικίας ταύτης, τοίi συμπλέγματος τών ϊππωv καl τοίi ναοϋ εlς 

τfιν νοτίαν πλευρdν τfiς Μέσης, φαίνεται λίαν πιitαν1l. 

"Ο ναΟς τού άγίου 'Ιωάννου τα 'Ίλλου &ν .φέρεται ύπΟ τών Πατρίων(), 

ώς μέρος ΕνΟς συγκροτήματος κτηρίων, εύρισκJμένων &ναμφισβητήτως πρΟς 

Βορράν τfiς :Μέσης, δπως Ο &:γιος Θεόδωρος τα Σφορακίου, τΟ 'Οκτάγωνον 

καl ή Παναγία τών Χαλκοπρατείων. τα Πάτρια 1 &ναφέρουν Επίσης παρό. 

1 'Έκ-&εσις τi'jς βασιλείου τάξεως, 2,13,562. 
2 Μ ο r d t ιn a n, Esquίsse topogr. de CP, § 119. 
3 Ό Mordtman άναφέρει &γιον Ίωάννην Βαπτιστi]ν Διtππιον και &γιον Ίωά·ψ 

νην τΟν "'Ιλλου. Πρόκειται βεβαίως περl μιας καi τfις αύτης εκκλησίας του άγίου 

"Ιωάννου τοίi Βαπtιστοίi, αίίtη δμω; δεν εύρίσκεtΌ εLς τΥιν συνοικίαν τοίi Δι'ίππίου. 

± 'Έκ·-&εσις της βασιλείου τύ.ξεως, 1,79,376 (V ο g t, ΙΙ, 177). Έξ U.λλου f1 δεξίω-
σις εLς τΟν &γιον Ίωάννην τΟν Θεολόγον του Δι'ίππίοu δεν rjτo εκτακτος, δοftείσης 

τi'jς γειτνιάσεως τi'jς Εκκλησίας μετό. του Μιλίου. 
5 'Έκ&εσις της βασιλείου τάξεως, 1, 70,341 (V ο g t, Π, 137). 
'' Ρ r e g e r, .. Εν{}' &ν., Π, 225,226,227. Βλ. Κ ω δ ι -ν ό ν, 82,83. 
7 Pι-eger, "'Εν&' αν., II, 281. Βλ. Κω δ ινόν, 126 καί "ΕλληνικΟ: Μηνολό

για (PG, 117, στήλ. 159) της 14ης Νοεμβρίου, έορτi'jς τοίi άγίου •Υπαtίου. 
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τΟν ναΟν τούτον τfιν ϋπαρξιν δημοσίου τινΟς κτηρίου, τού ταμείου τοϋ βασι· 
λικοϊi {}ησαυροϋ, «t(Ί ταμε'iον βασιλικόν», τΟ όποίον φαίνεται δτι {}U πρέπη 
να ταυτισ{}fj με τ-Γιν "Αρzαν, περl τtϊς όποίας όμιλεί τΟ Πασχάλιον Χρονι
κόν ι, προκειμέ·νου περl μιU:ς πυρκα'ίιiς llτις κατέστρεψε n)v J\1έσην «&.πΟ τοϋ 
Λαύσου εως τijς "Αρχας, αντικρυ τοϊί φόρου Κωνσταντίνου». Έν τοιαύτη 

περιπτόJσει δ ναΟς τοϋ &γίου Ίωάννου τό. 'Ίλλου εύρίσκετο εlς ίκανiιν άπό
στασιν άπΟ τοϋ Ίπποδρόμου καl 6ξω τiϊς όδοϋ τi}ς &γούσης άπΟ τfις Μέσης 

εlς τΟν <Ιππόδρομον 2
• 'Άλλως είχε τΟ πράγμα Οσον &φορg είς τΟν ϋ.γιον 

Ίωάννην τΟν Θεολόγον, δ Οποίος εUρίσκετο ε'ίς rινα άπόστασιν πρΟς δυσμΟ:ς 

τοίi Μιλίου, καl συνεπώς, κατ' άνάγχην, πρΟς βορράν της γραμμfις τών καγ~ 

κέλλων καl σχεδΟν παρrl τΟν &ξονα τού δυτικού Clκρου τfις εν λόγψ γραμμfις. 

Έφ' δσον 1'1 διακλάδωσις τiϊς 1\'Ιέσης, η όποία Ύ}ρχιζε άπΩ τ~ν &γιον Ίωάν

νην τΟν Θεολόγον ΔιΊ~ππιον μΕ κατεύ&υνσιν πρΟς νότον, 11τοι πρΟς τΟν ·Ιππό

δρομον, κατέληγε πλησίον τού .ΠρωτοΗ·ύρου, τοίiτο κατα συνέπειαν εύρίσκετο 

ε'Lς τΟ δυτικΟν ακρον τfις γραμμης τών καγκέλλων. 

Αί πομπαί, κατα πdσαν πι&ανότητα, fΊΚΟλού-&ουν ι))ς Επl τΟ πλείστον, 

τi]ν αUηlν όδόν, 1lν και o'L 1'1νίοχοι δια να είσέλ\tουν εΙς τΟν "Ιππόδρομον. 

Κατa τaς μακελλαριχaς λεγομένας !πποδρομίας τaς δvομαζομένας καl Λου

πέρκαλ, οί δΥjμοι, δο\tέντος τού συνtτήματος, &νεχώρουν εϊς δύο τμ1lματα &πΟ 

τΟ Δι"Lππιον, εΊσήρχοντο εΊς τΟν στίβον, καί, διατρέχοντες ηlν δυτικΎιν πλευ

ρΟ:ν αUτού μέχρι τοίi καμπτοίi tό)ν Πρασίνων, παρέκαμπταν τοϋτον και ανήρ

χοντο μέχρι του Σ τάματος 3
• Καl τΟ μΕν κείμενον δΕν άναφέρει &π Ο ποίαν 

{}ύραν δι1lρχοντο οί δf]μοι, Εφ' δσον δμως 1lρχοντο ούτοι &πΟ τΟ Δι"ίππιον 

καΙ. ilκολούitουν κατα πρWτον τΥΙ\' δυτικ1lν πλευράν, δύναταί τις βασίμως να 

ίσχυρισftii δτι ε'Lσ1lρχοντο ε'Lς τΟν Ίππόδρομον δια του Πρωτο{}·ύρου. 

τα πάντα πείftουν επίσης δτι και οί κατάδικοι διΟ: τοϋ Πρωτοftύρου 

εlσ1lρχοντο εlς τΟν "Ιππόδρομον, Lνα πομπευ{}οiiν. Ή διαδρομη αϋτr) φαίνε

ται δτι ΕτηQείτο τρόπον τινα Εκ παραδόσεως. "Εξαγόμενοι &πΟ τfιν φυλακfιν 
τοϋ Πραιτωρίου, οίiτοι ώδηγοϋντο δια τiiς Μέσης μέχρι τοϋ Δι'ίππίου, Εκεϊ

{}εν δέ, δια τΥjς προαναφερ{}είσης διακλαδώσεως, μετέβαιναν εΊς τΟν cΙππό

δρομον, τοϋ όποίου διέτρεχον t1lv δυτικ1lν πλευράν, εκτι-&έμενοι εlς τιlς 
-ϋβρεις τι7)ν μερW'V, κα{}ημένων εtς τΟ: έδ,ώλιά των. Φ{}άνοντες είς τΟν καμπτΟν 

τών Πρασίνων, παρέκαμπταν αUτόν, δια νU. διατρέξουν τΟ πέλμα μέχρι τού 

Στdματος, Εκεί δΕ έζήτουν δημοσίg συγγνώμην πρΟ τf)ς αιJτοκρατορικης Εξέ-

1 Πασχάλιον Χρονικόν, 695. 
2 Περ! άγίου Ίωύ.ννου Βαπτιστοϋ τα 'Ίλλου, βλέπε R. J a η i η, Les eglises 

byzatιtiηes du Precurseur a CP, EcJ:ιos dΌrieηt, XXXVII, 1938, 333-334. 
:Ι 'Έχ-&εσις τfις βασιλείου τf!ξεως, 1, 73,366,367 (V ο g t, ΙΙ, 165,166). 

~Ιελέται- περl του 1 i-τποδρόμου τ1]ς Κωνστ:αντινοuπό/.ιοω; 37 

δρας. Τ1Ίν πορείαν αVnlv 1
3

lΚΟλούΗησε, κατr} τΟν Θεοφάνη 1, ηΊν 7ην ~Οκrω· 

βρίου 766 Επl Κωνσταντίνου Ε' καl ό πατριιί.ρχης Κωνσταντίνος. ΚαD11με

νος Επl Ονου /iναστρόφως σεσαγμένου, ό &.τυχ1)ς ίεράρχης ι~)δηγ1]ι<Jη «δια τοί> 

Διϊ.ππίου εί:; τΟ <Ιπποδρόμιον». Κατι} η\ν διέλευσίν του πρΟ τιίιν δ1lμωv «Εν 

τοίς δ1]μοις>>, ύπέστη βιαίαν έπί{}εσιν &πΟ τU: μέρη, φ{}άσας δΕ τέλος «είς τι) 

στάμα» έρρίφ&η χαμαl ποδοπατη&είς. 'Εκεί. έξηναγκάσΗη να λάβη ftέσιν 

Εναντι τών μερών, έκτε&ειμένος είς τοl1ς προπηλακισμο1Jς χα{}' δλην ηΊν διcί.ρ

κειαν τών ίπποδρομιώv. 

Έρχόμενος Εκ τοίi Διϊ.ππίου, ό πατριι:ίρχης Κωνσταντίνος διflλ&ε, κατΟ: 

πάσαν πι&ανότητα, έκ τοϋ Πρωτο{}·ύρου, :Ξφ' δσον Επρόκειτο νιΧ. &κολουD·1lση 

την δυτικi]ν πλευριΧν τοϋ στίβου. Όλίγα fτη πρΟ αf,τοϊi δ πατριάρχης 'Ανα

στάσιος είχεν Επίσης όδηγη{}η διU τoii Δι'ίππί.ου εΊς τι)ν "IJΊ:π6δρομο'V, ϊνα 

πομπευi}ή κατ Ο: διαταγην τoii _ίδίου αUτοκράτορος 2
• ΠρΟ δεκαπέντε Ετών δ 

πατριάρχης ΓερμανΟς φαίνεται δτι εlχε προείπει είς τΟν διάδοχόν του ηΊν 

τ.απεινωτικ1Ίν αUηΊν παρέλασιν, ώς έξης: «l\1JΊ σπεϋδε' τΟ ι\ι"ίππιον έκδέ
χεταί σε»:;. 

Οϋτω τΟ Δι·Lππιον φαίνεται Οτι ήτο ό πρώτος σταθ·μός, δπόι~εν διήρw 

χοντο οί κατάδικοι, προτού εΊσέλ{}ουν εi.ς τΟν Ίππόδρομον. ΤΟ Πρωτ6Ηυρον 

πρέπει να -ίΊτο ό δεύτερος στα-&μός. Δι' αVτι)ν 'ίσως τΟν λόγον είχε διαρρυ

{}μισΗΥj είς τΟ εσωτερικΌν τoii Εν λόγψ Πρωτο{)·ύρου τΟ &φιερωμένον ι:l.ς τiΊν 

Θεοτόχοv, μικρι)ν εVκηlQιον, ϊνα εχουν τοUλcizισrον o'L κατάδικοι n)v παρα
μυ{}·ίαν να Επιχαλοϊivται ηlν εUσπλαyχνίαν της. 

Αί διάφοροι πομπαί, αϊτιvες, κατci. τUς 1lμέρας των ΊπποδρομιU>ν πrι.cn]· 

λαυνον EvrOς τοϋ 'Ιπποδρόμου, διιlρχονrο πι{}ανόΗαrα Επίσης διr). τοΠ Πρω

τοθύρου, τό Οποίον, μ1) χρησιμεύον UJς ι1ρματοστάσιον, δfν f:κλείετο διιJ. φρά

γματος. 'Όσον &φορq. εις τUς D·ριαμβευrιχας πομnάς, α{!ται llκολαύθουν nlν 

1\fέσην &πΟ τf]ς Χρυσiϊς Πύλης μέχρι του ΛΙιλίου χαl rlπO τοϋ ΝΙιλίου μέχρι 

τf)ς Χαλκfις. Συνεπώς, πρΟς τΟν <Ιππόδρομον διηυθ-ύνοντο fx της Χαλκflς, 

είσερχόμεναι ΕντΌς α1JtOU διιi τιίιv βορείων ι1·υρWν, 'ίσως τών εlς τι) μέσον 

εύρισχομένων. 

~ο ίστορικι)ς Νικήτας 4 παρέχει πολυτίμ011ς τι νι1ς πληροφορίας περl τfις 

{tέσεως τού άγίου Ίωr.ίννου τοϋ Θεολόγου τοίi Δι'ίππίου, αναφερόμενος είς 

τ}Jν στάσι ν τοϋ Καίσαρος Ίω({ννου Κομνηνοϋ (δνομα, δπερ ~:λαβεν ό Renier 

1 Θεοφά'\•ης, G82. Βλ. Α. Loιnbard, Constantin ν, enψeΓeιn- des 
Roιηains, Paris, 1902, 148. 

~ Θεοφάνης, 648. Βλ. Κεδρη'\•όν, 1,798 χαl ΖωναριΊν, 3,2GS. 
s Κεδρηνός, "Εν-&' άν. Βλ. Ζωναρiί.ν, "Εν{}' &ν. 

ι Νικήτας, 305·ΗΟ8. Βλ. Εύστύ.{Ι,ιον, 38G-387 (εν τϋ σuνΞ;ι:rίrt: Λέοντος 
τού Γραμματικοϋ). 
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de Montferrat, τελευταίος υίΟς τοίi Μαρκησίου Γουλιέλμου τοϋ 3ου, Οτε 
Ενυμφεύ{J-η τcQ 1180 μετα τfiς 1\ίαρίας, {}υγατρΟς τού ΜανουιΊλ lου του Κο

μνηνού} κατCι. τflς Αύτοκρατείρας τΥjς Άvτιοχι::ίας καΙ τού εUνοουμένου της 

πρωτοσεβαστοU • Αλε~ίου. 
Οί δπαδοl τοϋ καίσαρας 'Ιωάννοι•, κατU: τύ.ς &ρχUς Μα'Lου τού 1182, 

εlχον Εγκαταστήσει τΟ στρατηγείόν των ε!ς ηlv c1γίαν Σοφίuν καl κατείχαν 

τΟ ΑUγουσταίον. Διc'ι τοίi Μιλίου καl τοίi παρεκκλησίου τοϋ άγίου 'Αλεξίου 

Εδέσποζον τ}iς Μέσης πρΟς τΟν φόρον του Κα)'νσταντίΥου καl πρι\ τfιν Χαλ

κfjν, Ενι+ι συγχρόνως διεηlρουν ηΊν Επαφi-ιν μετα τ-Υjς πόλεως, τfjς Οποίας οί 
κάτοικοι ήσαν εUνοΥκοl πρΟς αυτοί-ς. Έγκεκλεισμέ'\'ΟL ΕντΟς τοίί Μεγάλου 

Παλατίου, o't αUτοκρατορικοl δΕν 1Ίδύναντο οiJτε καν nl διανοηΗοϋν δτι -θ& 
fπετίι9εντο κατ& των Επαναστών Εξερχόμενοι &:τΟ την Χαλκ1ϊv ε'tς nlν :Μέσην, 

11τοι είς τΟν τομέα τΟν Εκτεινόμενον άπΟ nlν :Μέσην μfχρι του Μιλίου. Ή 
τοιαύτη ταχτικ1l {tc) άπέβαινε χαταστρεπτικΊΊ, διότι ·&U κατfλιπεν όκαλύπτους 

τους ΕπιτιΗεμένους καl fκτεΗειμένους είς τα βέλη των &ντιπάλων των, εγκα

τεστημένων fπl του :Μιλίοι•. 'Ενεργήσαντες δ&εv κυκλωτικΊlν κίνησιv, Επέτυ
χαν νιJ. καταλάβουν τόν ναόν του άγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου τού Διυι

πίου «δ του Θεολόγου Ίωάννου ναός. ψ τΟ Επίκλην Δι'Cππιον>> 1
• ΠρΟς τοϋτο 

ol. αUτοκρατορικοl πρέπει κατ' &νάγχην να Ε:ξfιλΗον &πΟ τΟ Μέγα Παλάτιον 
εΊς τΟν Ίππόδρομον· ΕξεΗtόντες δΕ δια τών βορείων {)υρών αVτοϋ, πρέπει 

να llκολού{}ησαν την όδόν, 1~1 όποία συν1lντα τ1lν 1\ίέσην παρα τΟν &γιον 
Ίωάννην τΟν Θεολόγον 2

• Κύριοι του άγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Δι'ίπ

πίου, δστις Εδέσποζεν Εκ του σύνεγγυς του Μιλίου, o't aυτοκρατορικοί, δια 

των τοξευμάτων των, κατέστησαν κρίσιμον κατ' άρχάς, και είτα άφόρητον, 

nlν {}έσιν τών καισαρικών. 'Επωφελούμενοι τfις τοιαύτης ύπεροχfις των, άπώ

{tησαν τοiJς &ντιπάλους των καl τοVς Εξηνάγκασαν να καταφύγουν είς τΟ 

Αϋγουσταίον. O't καισαρικοl ύπεχρεώι3ησαν να Εκκενώσουν τΟ Μίλιον και 
τΟν &γιον Άλέξιον, τα όποία περιfιλι3ον είς χεί.ρας τιί:ιν αυτοκρατορικών. 

Ούτοι, -θ"Qαύσαντες δια τών πελέκεων τc'tς -θ·ύρας του ΑVγουσταίου, Εξεδίωξαν 

τοUς στασιαστάς, οϊτινες καl 1lvαγκάσ{}ησαν να &.ναζητήσουν ασυλον ε'ίς τΟ 

ΕσωτερικΌν τf]ς άγίας Σοφίας. Κατd πάσαν πι-8-ανότητα fι Επίftεσις Ελαβε 

χ(6ραν Εκ δυσμών μΕ &ντικειμενικΟν σκοπΟν τΟ Μίλιον. Συνεπώς ό &γιος 

'Ιωάννης ό Θεολόγος Δι'tππιον fκειτο πρΟς δυσμdς τοϋ Μιλίου καl ε'ίς &χτίνα 

δράσεως βέλους. 

1 Ν ι κ 1Ί τ σ ς, 307. 
~ Mordttnan, "Εν{}' U.ν., § ϊ. 0-δτος, σχολιάζων τΟ κείμενον τοϋ Νικήτα, 

γρά.φει' «Οί αί'ιτοκρατορικοl κατόψflωσσ\', χάρις εlς μίαν κυκλωτικ1lν κί·νησι'\' 1 έξελ

-Βόντες πιf!'ανώς έκ τοίi Κα{Ησματος, γιJ. καταλάβουν τΟν ναΔν τοϋ άγίου 'Ι{ιJ6.ννου τοϋ 

Άποστόλου, δ-&εν εδέσ.τοζον του Μιλίου», Ό 1\fordtman τοπσ-&ετεϊ τΟ Κά{}ισμα έπί 
τfjς βορείας πλευράς του Ίπποδρόμου. 

' 

:' 

~,iελέται ;τερl του <Ιπποδρόμου τfις Ι(ωνσταντινοuπόλεωι; 

Ί-1 {}έσις τοϋ 1\1ιλίου ΕκτΌς τοϋ Αϋγουσταίου, πρΟς δυσμας δΕ καl πλη~ 

σιέστατα αUτοϋ, εlς ηlν ε'ίσοδον τοϊi Τμtlματος τfις Μέσης τοϋ Εχοντος κατεύ~ 
-θ·υνσιν. πρΟς τΟν φόρον τού Κωνσταντίνου, είναι άναμφισβήτητος 1 • Ή διή
γησις τοϊi Νικ1Ίtα καθ·ορίζει σαφώς τΥιν {tέσιν τοίί άγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεο
λόγου τού Δι'ίππίου πρΟς δυσμΟ:ς τοϋ 1\1ιλίου, Επ' αϋτης της Μέσης. Πράγματι, 

δια να είναι &ποτελεσματικ11 ή βολη τών αυτοκρατορικών Επρεπε να μΊlν 
παρεμποδίζεται &πΟ ηΊν παροuσίαν παρεμβαλλομένων κτηρίων. 

"Ο Mordtman Εχει πλ1lρως άντιληφ{}η τΟν έλιγμΟν τών αUτοκρατοριa 

κών. Ό Labarte &ντι&έτως 2 , συνεσ(δρευσε λάf}η Ε.πl λαθ·ών. ΟiSτος τοπ ο~ 
flnεί Εσφαλμένως τΟ Μίλιον ε'ίς τΟ κέντρον τοίi Αϋγουσταίου, καl ταυτίζει, 

συνεΠείq; παρεξηγ1lσεως δυσκόλως Ε.ννοουμένης, τΟν ναΟν τοίί άγίου 'Ιωάννου 
τοίί Θεολόγου του Δι.ίππίου μετα τού εVκτηρίου τοίί άγίου Ίωάννου τοίί Θεο
λόγου, τοϋ κτισfl·έντος ύπΟ Βασιλείου τοίi Α' ΕντΟς τοϋ περιβόλου αUτοίi τοϋ 
Μεγάλου ·Παλατίου καl πλησίον τοϋ Φάρου, κατιJ: τfιν μαρτυρίαν τοϋ Συνεχι
στου τοίi Θεοφάνους 3 ."Ετι περισσότερον, ό Labarte τοπο-θ·ετεί &.διστάκτως τΟ 
εUκτfιριον τοϊlτο ΕντUς· του Αlιγουσταίου, &νατολικώς τοϊi Μιλίου. Έπl πλέον 
ι9·εωρεί δτι oL αUτοκρατορικοι Εξfιλθον τοίί Μεγάλου Παλατίου δια τr]ς Χαλ
κΥjς, 11τις, κατ" αUτόν, fβλεπε πσΟς τΟ Αlιγουσταίον. Στηριζδμενα εlς τοιαύτα 
τοπογραφικα δεδομένα, τα σχόλια του Labarte είναι κατ' &νάγκην άνακριβf]. 

Οϋτως 1l διήγησις τοU Ν ι κ ήτα Επιβεβαιώνει τιlν θέσιν τού άγίου Ίω(fν~ 
νου του Θεολόγου του .Δι'ίππίου. ΤΟ δε Πρωτόθυρον τοίi 'Ιπποδρόμου, εύρι
σκόμενον πρΟς αUτηv την πλευρά ν, δΕν Υιδύνατο να είναι η ή δυτικωτέρα ί}ύρα 
τi]ς βορείας οψεως τοu 'Ιπποδρόμου. 

ΟΙ ΣΤΆΒΛΟΙ ΤΩΝ Ιι!ΕΡΩΝ 

Ό Θεόδωρος Βαλσαμ(Ων βεβαιόηιει, Οτι κατα τους χρόνους του, 11τοι 

κατΛ τU τέλη τοU 12ου αlώvος, τU μέρη Εξηκολού-&ουν να Εχουν Lδίους χώρους 
συγκεντρώσεων, ίδίους ϊππους καl στάβλους καl ίδίας προσόδους 4

• «ώς Εχόν
των οΊ~κους και ιππους και ιππώνας καl μέχρι καl νίiν περισωζομένους καl 

προσόδους>>. Ώς ίππικαl Εταιρείαι, τα μέρη, κατU πάσαν πι-θ·ανότητα, είχαν 

1 Περl τfjς {}έσεως τοϋ Μιλίου, βλ. Μ ο r d tιn a n, Esquisse, § 5 καl σχε
διάγραμμα. ν. Millingen, Byzantine CP, σχεδιάγραμμα. J. Ebersolt, Le 
grand Palais, lG. 

2 Labarte, Le tJalais imperial de CP, Paris, 1861,35 κ.αί 47. 
"Ol συνεχίζοντες τον Θεοφά,•η, 336, βλ. J, Ebersolt, "Εν~· 

αν., 140. 
4 Παρατηρήσεις είς τΟν Θεοφάνην, ΙΙ, 4JS. 
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είς t1~j\' Κl!Qtόtηtα αlJtώV t0l1ς ϊπΠΟllζ, tOiJς όποίΟt'ζ Ε:χρησψΟΠΟίΟVV είς toi•ς 

&γίίJνας {•πΟ tU χρό)ματά των. ~Η κυριότης αϋτη φαίνεται προκύπτουσα έκ 

διαφόρων χωρίων τfις 'ΕχD-έσεως της· βασιλείου τάξεως. 
ΜετU το1~•ς &γώνας μετα/,λαγϊiς, δ νικητfις 1Ίνίοχος παροι•σιάζετο πρΟ τοϋ 

μέρους .τού Οποίου τΟν ϊππον είχε χρησιμοποιήσει 1 «&πέρχονται είς τ(ιν 
δfiμον"δ{}εν είσlν ο'\. ϊπποι». 

Είς ό)ρισμένας ίπποδρομίας, Εχαστον μέρος όJφειλε να προμη-θεύση Ενα 

Lππον 2 «&πΟ Βε-νέτου ϊππον ενα, &πΟ Πρασίνου ϊππον Ενα». ΤΟ πρώτον 

κα&fίκον τοϋ δημάρχου, Ciρτι προβληftέντος, fιτο νι\ μεταβfί μΕ· τοi•ς Vφιστα~ 

μένους του εl.ς τΟν στάβλον τοίi μέροl'ς του ϊνα έπι-θ-εωρ1Ίσυ τοUς ίππους 3. 
« ... καl aπέρχεται μέχρι του στάβλου του μέοους καl -Gεωρεί τοltς ίππους 

αUτου>>. Ό Συνεχιστης του Θεοφάνοι'ς f,παινίσσεται τοUς ϊπποι:ς τοiις &νή
κοντας είς εκαστον μέρος 4

• Τέλος ε'ίς τι να κρίσιμον στιγμ1lν, βλέπομεν τΟν 

Βελισσάριον να Επιτάσση δλους τοl'ς ίππους τfiς πόλεως, ητοι τοUς του αίιτο
κράτορος, τοUς του "Ιπποδρόμου, τσUς τών μοναστηρίων καl τοUς τών lδιω~ 

τών 5 • Γράφων περl ίππων του <Ιπποδρόμου δ χρονογράφος ι<tέλει άσφαλώς 
νιl δηλά)ση το_Uς ίππους τών μερών. 

~Έκαστον μέρος, Lδιοκηlτης τών ϊππων του, όSφειλεν 00ς είκός, ,,α φρσν

τίζη διό τ1lν συντήρησίν των. Πράγματι Εκ τiiς Εκι1·έσεως τfις,βασιλείου τάξεως 
μαν-&άvομεν Οτι ό Θεσσ(iριος, Οτε Επεσκέπτετο τοUς στάβλους τών Βενέτων 

καl τών Πρασίνων, Ελάμβανεν 0)ς &ποζημίωσιν μετακινήσεως τρία μέτρα κρι

ι<t1;ς καl τρία δέματα σανοί! 6
• Τα μέρη είχον συνεπώς τΟ δικαίωμα να διαι1έ

τουν ποσότητα χόρτου Εκ τοU προοριζομένου δια τi)ν διατροφ1lν τών ϊππωv. 

Οί 'ιπποκόμοι, οί ύπηρέται τών στάβλων καl &λλοι ύπάλληλοι Εμισ8·οδο
τοϋντο Επίσης &πΩ τrl μέρη καl προσελαμβάνοντο ύπΟ τα χρώματά των 7 • 

Τα μέρη ώς κύριοι τώv ίππων, εδει Επίσης να Sχουv ίδιαιτέρους στά
βλους διιΧ τ1lν στέγασιν α{,τών. Έπl τoii σ-ημείου τούτου ή 'Έκ-8εσις της 
βασιλείου τάξεως είναι κατηγορηματικ1l. Τ1Ίν παραμοvην τών ίπποδρομιιlιν, 
Εκαστος δllμαρχος ΟΟφειλε ν<Χ μεταβίί μετδ τών ίJπ' αϊ,τΟν εΙς τΟν ϊδιαίτερον 
στάβλον τΟν &νψωντα εlς τΟ μέρος του «εκαστος εϊς τΟν ϊδιον στάβλον» 6 , tO 

1 'ΈΧ'Ο·εσις της βασιλείου τάξεως, 1,69,337 (V ο g t, ΙΙ, 139). 
2 "Εκ-&εσις της βασιλείου τάξεως, 1,69,3Β8 (Vo g t, Π, 140). 
1 ~ "Εκ{}εσις τi'jς βασιλείου τάξεως, 1 ,5f)

1
271 (V ο g t, ΙΙ, 78). 

1 Ο 1. συνεχ(ζο,•τες το,. Θεοφάνη, 640· «οί ϊ;τπω άμφοτέρω\' τ&ν 
~Η\.Ι(~)ν». 

5 Θι::οφάνης, 361. 
6 "Εκ-&εσις της Βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (\7 ο g t, ΙΙ, 119). 

"ΕΧΟ'εσις τfις βασιλείου τάξεως, 'Ένtl·' άν. 
8 "'Εκi}εσις της βασιλείου τύ.ξεως, 1,70,348 (νogt, ΙΙ, 149). 

.. 
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δΕ Θεσσάριος, &.φοϋ έπεσκέπτετο τΟν στάβλον τοίi Βενέτου, μετέβαινεν εlς τΟν 

τoii Πρασίνου. « ... εlς τΟν τοϋ Πρασ(νου στάβλον>> 1
• 

Οί στάβλοι τών μερών εδρίσκοντο είς ηlν συνοικίαν τοί:t Διϊππίου, πλη

σιέστατα δηλαδi) πρΟς ηlν βορείαν πλευριlν του <Ι~ποδρόμου, δπως φαίνεται 

άπΩ τfl'' "Εκι~εσιν της βασιλείου τάξεως. Πράγματι, έδ.ν ίππος τις Επληγό)~ 

νετσ ΕντΟς του στ!βου, επρεπε νr! Οδηγηftίί « ... Επl τΟ ΔιΊ~ππιον εlς τΟν στά

βλον» 2 , 'Εφ' Οσον τΟ κείμενον δΕν κα&ορίζει τι)v δfιμον είς τΟν δποίον &νlϊ

κεν ό ϊππος, δυνάμεθα νcl συμπ;εράνωμεν δτι τα μέρη είχαν τοltς στάβλους 

των εlς nlv αύτην συνοικίαν. Βλέ;τομεv πράγματι τους ίππους τών μερών 

Εχκινσύντας συγχρόνως έκ τοί! --Δι'ίππίου, ϊνα εlσέλιΊ-ουν είς τΟν στίβον διU 

του Πρωτο-&ύρου ~~, προφανι7)ς δΕ iΊ 'Έκθ-εσις τfι~ βασιλείου τάξεως χαρακτη~ 

ρίζει συλλήβδην τους στάβλους τών μερών «τα Δι'ίππια>> 4 δια τΟν λόγον 

άχριβώς δτι Εγειτόνευον. ΤΟ yεγονΟς δτι o'L στάβλοι έγειτόνευον φαίνεται 

βέβαιον κα{}' Οσον βλέπομεν τΟν Θεσσάριον μεταβαίνοντα &μέσως άπΟ τσϊi 

στάβλου τοϋ Βενέτου ε'lς τΟν το~ Πρασίνου'5 • Έν τούτοις, χωρίον τι τών 

Πατρίων φαίνεται ύποδηλουν δτι τα μέρη εlχον 'ίσως καl στάβλους εlς δια· 

φόρους συνοικίας r.. 'Εν πάση περιπτώσει, μόνον τα πρωτεύοντα μέρη είχαν 

είδικοUς στάβλους. Οί Λευκοl καl οΊ Ρούσιοι δfv ήσαν η οί άστικοl τομείς 

t<tlν μεγάλων μερ<Cν, ύπέκειντο δε εtς τοi•ς αUτοl1ς άρχηγοlJς καl είχον τ(Ζ αύτιl 

συμφέροντα. 

'Έμπροσθ-εν έκάστου στάβλου έξετείνετο αUλή, «tO Εξάερον» περιέχουσα 

μίαν φιάληv '. Τi]ν παραμονην τώv ίπποδρ-ομιιί)ν τlϊς 11 ης Μα'ίου, Εκαστον 

μέρος Εξέ{}ετεν ΕντΟς τfις φυlλης του «Εν τϋ lδίq; αlΙτοί! φιciλη» τοL•ς Lππους 

του κεκαλυμμένους δΗΧ χρυσοποικίλτων Επιστρωμάτων καl πλουσίων έφιπ

πίων, προτοϋ δδηγrlση αύτοUς διΔ του Δι'ίππίου και του Πρωτο&ύρου ιΞντΟς 

τοϋ στίβου 8
• 

Οί συVεχισταl. του Θεοφάνουςj1 , συνεπείQ: μιίiς παραδόξου παρεξηγtl-

1 "Εκ-&εσις τiϊ_ς βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (V ο g t, Π, 119). 
2 'Έκ-&εσις τf]ς βασιλείου τάξεως, 1,69,339 {Vogt, ΙΙ, 142). 
Β 'Έκ-6·εσις τfις βασιλείου τάξεως, 1,70,341 {\ίο gt, ΙΙ, 143). 
4 'Έκ-&εσις τfις βασιλείου τάξεως, 1,71,352 {Vo g t, Π, 153). 
ι. "Εκ{)-εσις τf]ς βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (Vogt, Π, 119). 
6 Ρ r e g e r I Scr1pt. Origin.' CP' ΙΙ, 239·: τα λεγόμενα Πράσινα, διότι έκεί 

στάβλος τών Πρασίνων . 
1 'Έκ{)εσις τfις βασιλείου τάξεφς, 1, 70,348 (V ο g t, Π, Η9). 
11 'Έκftεσις της βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (ν ο g t 1 Π, 143). Φιάλην ύ)νόμαζο'' 

μίαν κρήνην μετ& λεκάνης, &λλά, κατ' επέκτασι'\', fδιδον τΟ Q,•ομα Φιάλη και είς 

ύπαΗtριον τοπο{tεσίαν κοσμουμένην δι& κρήνης. 
9 Ο ί -σ υ ν ι:: χ ί. ζ ο ν τ ε ς τ Ο ν Θ ε ο φ ά ν η, 640 (ΣuμεUιν μάγιστρος), 806 

(Γεόιργιο~ μοναχός). Βλ. Λέοντα Γ ρ α μ μ α ;r ι κ ό ν, 225: Φιάλη εν fι γίνεται τΟ 

σαξιμοδέξιμον τ<Ον ϊππων Uμφοτέρων τό)γ μερΟ:ιν διερχομένων μετiι χρυσών σαγισμά-
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σεως, μετέφεραν είς τΟ Μέγα Παλάτιον καl ΕντΌς τfjς Φιάλης τοϋ Τρικόγχου, 

ηlv τελετήν, ηlν διεξαγομένην ΕντΟς τώv φιαλών τοίί Δι'ίππίου. Οί ϊπποι 

οUδέποτε είσ1lρχοντο εις τΥ]ν Φιάλην τοίi Τρικόγχου, οllτε εlς τι.1ς Εν τι:iJ Πα

λατίφ Φ·ιάλας τών μερών. ~Η "Εκ&εσις τijς βασιλείου τάξεως οUδέποτε "ύπαι
νίσσεται τ1lν παρουσίαν των. ΕLς τΟν βίον τοϋ Θεοφίλου 1

, Οπου γίνεται 

πολUς λόγος περl τijς Φιάλης τοίi Τρικόγχου καl των Εν αVτίi Εκτυλισσομένων 

τελετών, ουδεμία μνεία γίνεται περl Εκ-θέσεων ϊππων. 

Οί στάβλοι τών μερών Εκειντο πι{tαvώς πλησίον του &/.λαγίου του ανα

φερομένου ύπΟ τών Πατρίων 2 , είς τfιν συνοικίαν τοϋ Δι"ίππίου. ΔΕν Εβλεποv 

είς αUτΥJν ηlv Μέσην, &λλδ. πι{}ανώς είς tΙ)ν διακλάδωσιν αύτiiς τfιν διασχί

ζουσα-ν nlν συνοικίαν τού Δι'ίππίου καl καταλ1lγουσαν Εναντι σχεδΟν του Πρω.

το&ύρου. Δεν συνείχοντο μεν μετα τfiς βορείας πλευράς του Ίπποδρόμου, 

&λλ' εύρίσκοντο πλησιέστατα αύτfjς. 

Συνή&ως 1'1 ίtέσις 3 τών στάβλων τών μερών τοπο&ετείται εγγVς τών 

Καγκέλλων, επ\ τijς βορείας πλευράς τού 'Ιπποδρόμου. Ό Labarte' επι 
πλέον συνεσώρευσεν είς την βορείαν πλευρδ.ν τοϋ ~Ιπποδρόμου- καl διαφό

ρους U.λλας παρασιτικδ.ς οίκοδομάς, αΊ Οποίαι ούδόλως φαίνονται χρ1lσιμοι. _ 
Φαντάζεται την ϋπαρξιν δύο αύλών ύπΟ τΟ Ονομα Μαγγάνων, περl τδ.ς Οποίας 

εύρίσκοντο, κατ' αίJτόν, δλα τα παραρτ1lματα του ~Ιπποδρόμου. Αι αίJλαl 

αίJταl Ομως ούδαμοϋ αναφέρονται. ~-ΥπΟ τΟ Ονομα τών Μαγ-γάνων, ώς ε'ίδο

μεν, οι Βυζαντινοl εδήλουν μόνον ηlv γραμμfιν τών Καγκέλλων. 

Ή πορεία U.λλωστε, Υιν 1ϊκολού-&ει δ Ο:ρτι προβλη11·εlς δήμαρχος, ϊνα 

μεταβίi άπΟ τfiς Χαλκiϊς είς τΟν στάβλον τοU μέρους του ι; .αποδεικνύει δτι δ 

στάβλος δέον να άναζητη&ii περl τ1lν _Μέσην καl Οχ ι πρΟς τΟ μέρος τών Καγ

κέλλων. Ό δήμαρχος, πράγματι, άφου διήρχετο διΟ: του Μιλίου, Επρεπε να 

διασχίση τfιν Μέση-ν πρΟς τΟν Φόρον του Κωνσταντίνου μέχρι τού άγίου 

'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου του Δι'ίππίου. Έαν ό στάβλος εδρίσκετο πρΟς τΟ 

μέρος το>ν Καγκέλλων, ό δ>\μαρχος, εκκινών ΕΚ τiiς Χαλκijς, δεν Μ διηυι%

νετο πρΟς βορράν πρΟς τΟ Μίλιον, &λλα πρΟς νότον πρΟς τΟ: Νούμερα, διtεν 
&κολουι%)ν κατa μi'jκος το Ζεύξιππον Μ /!φ{Jαvε είς t1JV γραμμi]ν τώv Καγ

κέλλων '. 

των. Βλ. 'Έκ&εσιν τf]ς βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vo gt, Π, 143) :·'ίππους φορούν· . 
τας χρυσοσήμεντα σαγίσματα. 

1 Οί συνεχίζοντες τΟν Θεοφάνη, 142. 
2 Ρ r e g e r, "Εν-&' &ν., Π, 169,187. 
3 Α. Rambaud, 'Έν&' ciν., 22. Eartb, Constantinople, 96. 
4 Labarte, 'Έν1}-' &.ν., 45 καί σχεδίασμα. 
ι; 'Έκ-&εσις της βασιλείου τό.ξεως, 1,55,271 (V ο g t, Π, 75- 76). 
u 'Έκ&εσις της βασιλείου τάξεως, παράρτ. 507. (Είναι 1Ί πορεία του, Θεο" 

φίλου). 
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ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΕΡ! ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΛΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΌΜΟΥ 

Ώς ε'ίπομεν 11δη, Ίl βαρεία πλευρα του (Ιπποδρόμου &πετελείτο Εκ μιάς 

μακράς, εUι1υγράμμου καl σuμπαγοϋς οίκοδομfjς διαπερωμένης ύπΟ εύρειώ·ν 
σηράγγων, αϊτι-vες εχρησίμευον όJς ύπόστεγα μΕν διΟ: τΟ: &ρματα κατU τCις 

ιlμέρας τ<ίJν ίπποδρομιών, ώς διαβάσεις δΕ κατU τ&ς Ο:λλας ήμέρας. Είς τΟ 
κέντρον τfις πλευράς αυτης υψουτο ύψηλΟς πύργος φέρων είς τiιν κορυφ1Ίν 
του &ρμα. "Εκατέρω&εν του πύργΟυ, έπl του ύπεράνω τών {}υρών Εκτεινομέ· 

νου δώματος ύπηρχον αΗtουσαι χρησιμεύουσαι ώς &ποδυτήρια τών ήνιόχων, 
&ς .τόποι συγκεντρώσεως τών άντιπροσώπων τών μερών καl ώς εξέδραι διιi 
τΟ προσωπικόν. A'L α'ί{tουσαι αύται φαίνεται Οτι μετετράπησαν άργότερον είς 
&εωρεία δια τΟ:ς κυρίας -τΥjς αύλΥjς. 

Θεωμένη άπΟ τού στίβου, 1l βαρεία πλευρ(l του 'Ιπποδρόμου 8φαίνετο 
όJς πελώριο-ν τείχος διανοιγόμενον κάτω μεν ύπΟ τιΟν rlψίδων, Ο:νω δΕ ύπΟ 
παρα&ύρων. co Buondelmonti χαρακτηρίζει αύτην &κριβέστατα ιl)ς «κατα

πληκτικΟν τοίχον μΕ άναρί{}μητα παρά&υρα» καί δ Clavijo ώς «μεγάλην σί
κίαν μΕ &ύραc;». 

Ύπi'jρχον 10 !\ 12 &ύραι f]ριΒμημέναι ΕΚ δεξιών προς τα aριστερά. Ή" 

μΕν πρώτη κατείχε την δυτικ1lν, 1l δε 10η η 12η τf)ν άνατολικfJ-ν U.χραν τliς 

πλευράς. -
ΜικρΟ-ν εύκηlριο-v, άφιερωμένον εLς η)ν Θεοτόκο-ν, εύρίσκετο εϊς τΟ εσω

τερικΟν τοϋ ΠρωτοΗύρου. Έσωτερικαl δε κλίναι Επέτρεπον η\ν άνάβασιν Εκ 

τών &υρών ε'tς τΟν έξώστην. 
"Η βορεία πλευρα τοϋ "Ιπποδρόμου συνεδέετο δια τΥjς &-vατολικfjς Ο:κρας 

αUτfις με{}' ένΟς σημαντικοϋ οίκοδομήματος: τC)ν Νουμέρων η Πρανδιάρας 

11 Χαλκfις τού ~Ιπποδρόμου. ΤΟ οικοδόμημα τούτο &πετέλει προε~οχi}ν τού 

Μεγάλου Παλατίου, εξ ov κα\ εξηρτάτο. 
Μεταξu της βαρείας πλευράς τoiJ 'Ιπποδρόμου κα\ τijς νοτίας πλευράς 

τών Θερμών τού Ζευξίππου διήρχετο ή Μέση, Ερχομένη &πο τi'jς Χαλκ;jς. 

'Έναντι τού Πρωτο&ύρουι 1lρχιζε &πΟ τf]ν Μέσην διακλάδωσίς τις, fiτις 

κατηυ&ύνεtο πρΟς βορράν, μέχρις Οτου συνιlντα εκ νέου τΥιν 1\ίέσην παρU τΟν 

Ciyιoν Ίωάννην τΟν Θεολόγον τού Δι'ίππίου &φού προηγουμένως διέσχιζε 

τi)ν συνοικίαν τοίi Δι'ίππίου δπου είJρίσκοντο οι στάβλοι τ&ν μερών. 

Κατα τοUς τελευταίους αlώνας τΥjς αύτσκρατορίας φαίνεται δτι, πλησίον 

τfiς βαρείας πλευράς του "Ιπποδρόμου, εκτίσθ·ησαy μία Εκκλησία καl εν μο· 

νασηlριον. Ί-1 εν λόγο.;ι εκκλησία δΕν ήτο ό &γιος Στέφανος του "Ιπποδρόμου. 

ΈκτΟς του Πύργου μετα του τε{}Qίππου καl τών άποδυτηρίων τών Βενέτων 

καl τών Πρασίνων ούδεμία Ο:λλη οίκοδομ1l άναφέρεται Clvω{tεν τfiς γραμμfiς 

των Καyκέλλων. 
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Προς το μέρος της Μέσης, η jjορεία πλεuριl τού Ίπποδρόμοu, δπως δλα 
τα μεγάJια οlκοδομήματα τοϋ Βυζαντίου, Ηι~ πρέπη να έπλαισιοϋτο ύπΟ 
στοών. Αύται έπανει/,ημμένως έκάησαν μεταδόσασαι τ<) πύρ εlς τας itύρας 
τοϋ ~Ιπποδρόμου. 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ. 'ΓΟ ΛΟΓΕΙΟΝ, 'ΓΑ Σ'ΓΗΘΑΙΑ 

Εiς τοUς 'ιπποδρόμους της &ρχαιότητος, αί βαι~μίδες, δι· ε-Uνο1Ίτους λό
γους, δΕι{ κατήρχοντο μέχρι τοϋ έπιπέδου τοϋ στίβου, Ciλλα κατέ~ηγον μερικι:Χ 
μέτρα α_V.ω-&εv τοϋ Εδάφοι·ς είς δώμα 11 έξώστην δνομαζόμενον πόδιον (po

diuιn), τΟ όποίον Εδέσποζε τοίi στίβου καl έχωρίζετο &π' α~_τοϋ δι • έν()ς 
τοίχου' δ Εξώστης οlSτος έφράσσετο {ΙπΟ κιγκλιδώματος, Οπερ έχρησίμευεν ως 
στήριγμα: Οϋτως είχαν τc) πράγματα καl είς τΟν ~Ιππόδρομον τοϋ Βυ
ζαντίου. 

το λογίοv (γρ. λογείον), περl του όποίου συχνάκις γίνεται λόγος εiς ηlν 
"Εκ'θ·εσιν της βασιλείου τάξεως, δΕν είναι dλλο Ί1 τΟ πόδιον. ·ο Heisenberg· 1 

δρ{}ujς διείδεν Οτι tl λέξις λογίον ήτα παραφ-θορU τfjς λέξεως λογείον, δΕν 
έξήγαγεν Ομως Εκ τούτου τα απορρέοντα συμπεράσματα. 

Τι-lν παραμονfιν τιtlν ίπποδρομιιΟν τη~ 11 ης Ma·Cou οί ήνίοχοι περι fιγσν 
τοl1ς ϊππου; των ΕντΟς τοϋ στίβου· δτε διήρχοντο ·πρΟ τιίη.• σrαΑμών τι7>ν με
ρών των, οί φύλακες τUΊν μεριΟν καl Εν συνεχείg «οί τοίi λογείοu>> Επευφ)\
μουν τ(ηι α{Ιtοκράτορα ~. <<Οί τοίΊ λογείου» Επίσης, κατ α τι:Χς ·α{Ίtας 'ιπποδρο
μίας, άφοϋ Επεράτουν τΟ Ε:ργον των, παρέδιδαν τοUς κλάδους δάφνης είς τοι\ 
δημότας, o'L όποίοι κατιlρzονrο Εκ τών διlμων των διct. να χαιρcτίσουv έντΟς 
τοίi στίβου τοi•ς νικηrι:'χς 1lνιόχους :J. 

Ή Εκφρασις «o'L τοϋ λογείου» πολU Εδυσχέρανε τΟν μεταφράστην τ)iς 
Βυζαντίδος της Βόννης, δ όπσίος τfιν άπέδωκε δια τοϋ <<rationales>>. 'Ο 
Reiske, έξ Ciλλου γράφει είλικρινώς 4 <<fateor lιoc in loco, ut in multis 

aliis Davuι11- ιηe esse, non CEdipuιη>>. 'Ο Heisenberg έρμηνεύει τfιν 
Εκφρασιν ταύτην ώς <<Platz der Possenreiszer>>, -θέσιν προοριζομένην διι1: 
τοl1ς μίμους. ~Η μετάφρασις του Reiske προέρχεται προφανώς Εκ συσχετί
σεως μετα της λέξεως λογιστής. 'Η έρμηνεία τοϋ Heisenberg, υ'Lοθετηθ·είσα 

ι Α. Η e i s e η b e r g, Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolntion des Johan-
nes Komnenos, ι\rίirtzbιιrg, 1907, 23 καl 60-61 σημειώσεις, 

2 "'Εκ·l}εσις της βασιλείου τδξεως, 1,70,H!l (V σ g t, ΙΙ, 143). 
3 "'Εκ&εσις τfις βασιλείου τάξεως, 1, 70,3!5 (V ο g· t, ΙΙ, 146). 
4 R e i s k~, Ύπόμνημα, 340. 
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και υπο τοίi Vogt \ στηρίζεται εtς ηlν έρμηνείαν ένΟς σχολίου τοίί χειρο

γράφου τf]ς Έκ{}έσεως τfις βασιλείου τάξεως «μιμο.λο», τΟ Οποίον εlναι 

πι{}ανιfηατα βραχυλογία τοU μιμολόγοι 1) μιμολόγιον. "0 σχολιαστή~, έπιΊΊU
μών vr} έξηγ))ση ηΊν λέξιν λόγιον, ύπεν{}·υμίζει δτι τούτο είναι ή {}έσις, δπου, 

' , ' )) κ ' , . ιΞ:ντΟς τ<tlν άρχαίων {!·εάτρων, ϊσταντο οί μίμοι και απηγγε ι .ον. ατ αuτον, 

τΟ λόγιον 11 μιμολόγιον δΕν είναι Cί.λλο τι η τΟ λογείον. "Η λέξις δμως λο

γείον δΕν έσήμαινε, προκειμένου περl Ίπποδρόμου, τΟ αUτΟ Οπερ έσήμαινε 
προκειμένου περl θ-εάτρου. Προκειμένου περl ~Ιπποδρόμου, τΟ λογείον &ντι

στοιχεί πρΟς τΟ πόδιον, ένψ περl -θεάτρου, τΟ λογεί9ν φαίνεται άντίστοιχ~ν 

πρΟς τΟ προσκήνιον, τΟ σημείον δηλαδη τiiς σκηνίjς τΟ πλησιέστερον προς 
τους {}·εατάς, ΟJ·ωυ o'L ή-&οποιοί, ot μίμοι; ϊσταντο δια ν' άπαγγείλουν η να 

παίξουν,-δ{}·εν τΟ σχόλιον. ΈντΟς τοϋ ~Ιπποδρόμου, κατ' άναλογίαν, τΟ 
λογείον άντεστοίχει πρΟς τΟ σημείον τΟ πλησιέστερον πρΟς τΟν στίβον, Ί)τοι 
πρΟc: τiιν έξέδραν ηlν κειμένην είς τΟ κατώτερον μέρος τών βα{}μίδων _καl 
περ~οριζομέvην πρΟς τΟ μέρος τοϋ στίβου διιi τού κιγκλιδώματος τοϋ λογείου. 

Είς τΥιν ΡrΔμην φαίνετCιι δτι Ετοπο-&έτουν Επl τοϋ :ιωδίου τα κινητιi 
κα{Ησματα τών συγκλητικών καl τών σημαινόντων προσώπων. Τοϋτο είς τΟ 
Βυζάντιον δΕν συνέβαινε. ΤΟ λσγείσν φαίνεται δτι προωρίζετο είδικώτερον 
δι' cΟρισμένην κατηγορίαν ftεατών, cΧσφαλώς διά τινας ύπαλλήλσυς τοϋ 'Ιπ
ποδρόμου, o'L όποίοι ϊσταντο Εκεί δια να μ1l Εμποδίζουν ΕντΔς τοϋ στίβου 

κατα τας 'Lπποδρομ(ας. Είναι Εξ ϋ.λλου πιf}ανόπατον, δτι διr.ίφορα δευτερεύ-
, ,Q ' " οντα πρόσωπα τοϋ Ίπποδρόμου, Ίlτοι μίμοι, χορευται, υαυματοποιοι, ακρο-

βr.ίται καl dλλοι, είχον Επίσης τ1lν Ciδειαν να &.ναβαίνουν εΊς τΟ λογείον Οτε 
δΕν έξετέλσυν τα γuμνάσματά των. ΔΕν φαίνεται Clμως δτι πρέπει μΕ ηlν 
fκφρασιν «o'L τοϋ λογείου» να νσ/ισωμεν εlδικώς τοUς μίμους. ΤΟ κάτω{}·ι 
γεγονΟς- φαίνεται πράγματι δ τι &ποκρούει μίαν τοιαύτην έρμηνείαν. 'Όταν 
o'L τοίi νικητοϋ ήνιόχου δημόται καηlρχοντο Εκ τών δήμων των-οί Οποίοι 
κατείχαν τι:Χς Uψηλιlς βαfJμίδας -είς τΟν στίβον, παρελάμβαναν κατα τΥιν διά
βασίν. των έκ τοϋ λογείου κλάδους δάφνης. 'Ασφαλίδς τους κλάδους αUτοUς 
Εκοάτουν εΊς τ-l1ν διά{tεσίν των είδικοl ύπάλληλοι, χαl Οχι οί διάφοροι ύπο
κρ:ταl τοίi ~Ιπποδρόμου."Αλλωστε, πρlν φ{}άσουν οί δημόται είς τΟν στίβον, 
διέσχιζαν άναγκαστιχώς τ1lν έξέδραν «τΟ λογείον>> εUρισκομένην είς τΟ κάτω 
μέρος τών βα{!μίδων. 

ΤΟ λογείον, δεσπόζον τοϋ στίβου, έπροστατεύετο Εμπροσθ·εν -δπΟ κιγκλι
δώματος, «στη{~αίων» 2

• Ή 'ΈκfJεσις τiiς βωηλείου τάξεως δΕν αναφέρει 

ι ·ο Α. V ο g t μεταφράζει καΙ. είς τα δύο χωρία «ol τοϋ λογίου:- «les nιίmes» 
καt δικαιολογεί ηlν μετάφρασ~ν του είς τό. σχόλια, Il 1 160. 

2 Ί--Ι λέξις στyt'Ι}ος χρησιμοποιείται σuνεχrί:ις &πΟ τοUς f3υζαντινοUς συγγραφε~ς 

διrΊ. κά{}ε εϊδους κικγκλίδωμα, κ&γκελλον ΎΙ φρύ:yμα εχ.ον ίίψος μέχρι του στη~ 
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κιγκλιδώματα τοϋ λογείου, Ciλλοι δμως συγγραφείς κάμνουν μνείαν αυτων. 
CΊ:ρωv ~ Βυζάντιος t εLς τΟ 4ον πρόβλημά του, λαβοJv εν σημεl:ον εLς nlν 
βασιν των κιγκλιδωμάτων «έπl τlϊς τών στηι1·αίων βάσεως», φέρει εΜ}είαν 
γραμμηv f:ναντι τώv βα{}μίδωv εΊς τfιv βάσιν τών fμπροσΒ-εν εύρισκομένων 
κιγκλιδωμάτων καl λέγει· «καl διάγω εi'Ji}εϊαν κατανηκρU τΥjς τών βα{}μίδων 
&ναβάitρας-ώς έπl τΟ fδαφος τών προεστώτων στηitαίων».'Εξ Ciλλου τα Πά
τρια 2 &.ναφέροuv έπίσης τα κιγκλιδώματα του "Ιπποδρόμου μετα του iJριγγοϋ 
των. Είν~ι &λrι{}fς ~τι ~εν και'}ορίζεται ή -θέσις αύτών, καl φαίνεται δτι πρό~ 
κε~ται μαλ!ων, περι των κιγκλιδωμάτων ηΩν δ1lμων η έξεδρών τών μερών, 
~ιοτι, κατα την μαρτυρίαν τών ίστορικών s ύπiϊρχον κιγκλιδώματα εϊς 
ωρισμέvα σημεία τοϋ Ίπποδρόμου. 

'Η ϋπαρξις δμως τ?ϋ λογείου 8πιβεβαιοϋται ύπο τοϋ 'Αμμιανοϋ Μαρ
~ελλίνο~, ~ναφέροντος τΟ δυστύχημα συνεπείg τοίi όποίου είiρε τΟν &άνατον 
Αμ~ι~.οχιος τις κατα τδς Εν Άντιοχείg lπποδρομίας 4 • «Τl)ν Επαύριον, γρά
φει ο Αμμιανος Μαρκελλίνος, α~τος ό 'ίδιος aν&ρωπος (δ 'Αμφιi.όχιος) 
π,αρηκολ~ύι'i-ειι τα α~;ονίσματ~ τ~ίi <Ι~ποδρόμου καl είχε τοποθ-ετη&η, κατα 
~ην σ~νη~ειαν, του, εναντι του αυτσκρατορσς. ΤΟ κιγκλίδωμα Εφ' ού Εστηρί
ζ_ετ? ομου μετα σημαντικοίi &ρι-θμοU Ηεατών, Ε{}ραύσ{}η (diffractis cancellis 
quιbus una cum pluribus incumbebat), καl οί πάντες κατεκρημνίσΗησαν 
;,ίς τΟ χ:_νόcν. :Ωρι~μένσι δΕν Επληγώ{}ησαν εί μ1) Ελαφρώς, ό 'Αμφιλόχιος 
ο~ως ιτου οποιου η σπονδυλικ1) σtliλη Νtραύσ{}η, εδρέ{}η νεκρΌς Επl τόπου». 
Τα καyκελα περl τώv όπσίων γίνεται λόγος είναι προφανώς τΟ:. κιγκλιδώματα 
του λογείου. <Ο Ίππόδρομος τiiς Άντιοχείας εlχεν &σφαλίδς κτισΗij Επl τοϋ 
~δίου σ~εδί~υ, μΕ ~~Ο;, <Ιππόδρομσν τού Βυζαντίου, τΟ δΕ δυστύχημα τΥjς 
Αντιοχειας ητο εξ ισου δυνατΌν νΟ:. συμβi} ΕντΌς του <Ιπποδρόμου τijς 
~ρωτευούσ~ς .• <0 ·~μφιλόχιος 1iτο εΙς Εκ τcjjν {}·εατcjjν τοίi λογείου, κατ& η)ν 
εκφρασιν της ΕκiJεσεως τijς βασιλείου τάξεως. 

'ΕντΌς του Ίπποδρόμου τοίί Βυζαντίου, δπως εlς τα ίππσδρόμια τflς 

-Β-ους. Βλ. "Εκ-&εσιν της βασιλείου τάξεως, 1,1 ,17 καl &.λλαχοU. R e i s k e •Υπό
μνημα, 112. !· E,b,e r s ο Ι t, Le grand Palais de Constantinople, 101. Α: Η e i
senberg, ~ν& αν., 61. Βλ. έπίσης Du Cange, Glossar. λ1]μμ. στi'j{}ος, στή-
1tεα, ρectoralιa. 

1 Τ h. Η. Μ a r t i n, ''Εν-θ·' &ν. 

, _ 
2 

Preger, Script. Orig., CP, ΙΙ, 191: και τ&ν στη-&αίων καi σuστεμύ.των 
αυτων. · 

, 
3 Οί συνεχίζοντες τΟν Θεοφάνη, 431,748. Κεδρηνός, 2,319. 

Λεων Γραμματικός, 325. 
4 'Α μ μ ι α ν ο ς l\1 α ρ κ ε λ λ ϊ: ν ο ς, xxr, 6. 
'' ΤΟ δυστύχημα συνέβη, πρό.γματι, είς τfιν 'Αντιόχειαν και οχι είς η)ν Κων

σταντινούπολιν, Οπως εσφαλμένως λέει ό Β a n d u r i (Ι~ρ. Orient., 665). 
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Ε;rοχη,.. μας, ύπfιρχσν Επίσης {}·έσεις Ορθ-ίων. Οϋτω τlt δύο z.ωρία τfις 'Εχ{tέ
σεω~ ;ης βασιλείου τάξεως δυνατΟν νcl {}εωρηΩοϋν ό)ς ΕξηγηΟέντα καl μ1Ί 
;rαρουσιάζοντα πλέον δυσκολίας. 

Λ! ΘΥΡΑΙ, ΤΑ :>:ΚΑΑΙΑ 

Εlς τ& Π.ρχαϊα {}-έατρα, -βύραι 11 διασφαγαl dνοιγόμεναι εϊς τινα Π.πό
στασιν η μία της {iλ/..ης Επέτρεπαν την (lνοδον εϊς τ(!.; κλίμακας η/.ς όδηγού
σας εlς τΟ:ς ύψηλοτέρας βαθμίδας. ΤΟ αUτΟ συνέβαινεv είς τα ίπποδρόμια, 
δπου 11 πλη&ώρα κλιμάκων καl Εξόδων &ποσυμφορ1Jσεως f}το &ναγκαία. 

Εiς τΟν 'Ιππόδρομον τού Βυζαντίου &ύραι διηνοιγμέναι είς τΟν τοίχον 
τοϋ ύποβά&ρου τοϋ λογείου ώδ1iyουν είς κλίμακας φερούσας εiς αύτό, άυνε
χιζομένας δΕ μlχρι τijς κορυφijς τών βα&μίδων. Ή 'Έκ1Jεσις τijς βασιλείου 
τάξεως παρουσιάζει, ώς ε'ίδομεν 1

, τοlις δημότας κατερχομένους άπΟ τοlις; εΊς 
την κορυφ1lν τού 'Ιπποδρόμου εύρισκομένους δήμους των, καl σταματώντας 
εΊς τΟ λογείον, ϊνα παραλάβουν τοUς κλάδους δάφνης πρlν Uπάγουν πρΟς 
συνάντησιν τών 1'1νιόχων Εντ(ις τού στίβου. Οί Εν λόyφ .δημόται κατιiρχοντο 
πι&ανώτατα δι' εΊδικijς κλίμακας ϊνα μ1) Ενοχλ1iσουν τοUς Επl τών βα&μίδων 
κα&ημένους {}εατάς. ΔιΟ:. νcΧ κατέλΗουν &πΟ του λογείου εlς τΟν στίβΩν (όφει
λαν Επίση~ ν& χρησιμοποιήσουν κλίμακα. "Άλλωστε ή είς τf)\ι περιοχi)ν των 
βα{Jμίδων ϋπαρξις &υρών &νοιγομένων &π' ε~{J·είας ε!ς τον στίβον επιβε
βαιοϋται &πΟ τl)ν 'Έκ&εσιν τfjς βασιλείου τάξεως. Κατα τ&ς 'ιπποδρομίας, 
είδικώτερον δΕ κατ&. τοiJς &γώνας δρόμου, φύλακες καl ύπάλληλοι διάφοροι 
fiσαν τοπο8ηημένοι κλιμακηδΌν κατα μfiκος του 'Ιπποδρόμου καl πρΟ τcί>ν 
πρΟς τΟν στίβον {}υρών ϊνα παρεμποδίσουν Ενδεχσμένην Sξοδον {}·εατώv, flτις 
&cl διεσάλευε ηlν τάξιν καθ·' δσον {}tl παρεκώλυε τΟ: &γωνίσματα τών 

&ίtλητών 2
• 

ΕΊς τΟ αιJτΟ χωρίον τiϊς Έκ8·έσεως τijς βασιλείου τάξεως εύρίσκεται καl. 
ή λέξις «ή κύφη», ή όποία εΊς οϋδΕν {iλλο σημείον τού Εργου συναντάται. 
'Ο Rarnbaud έρμηνεύει tJ'ιν λέξιν ώς κα&ορίζουσαν τi]ν Σφενδόνην καl με
ταφράζει ή «κύφη» δια τού «la coupe>>, «τΟ κiiφος», πράγμα τΟ Οποίον 
φαίνεται παράκεχινδυνευμένον s. ΤΟ 1'1μικύκλιον τμijμα του 'Ιπποδρόμου Ονο
μάζεται πάντοτε καl ύπΟ πάντων τών συγγραφέων «ή Σφενδόνη», όJς Εκ τοίί 

1 \ ~ Ι I C \ 

σχtlματός του. 'Η "Έκ&εσις τΥjς βασιλείου ταξεως, την αναφερει παντοτε υπο 

ι "Εκ-&εσις τfις βασιλείου τάξεως, 1,70,345 (Vo g t, ΙΙ, 146). Βλ. &νωτ. σ. 44. 
2 'Έκ-&εσις της βασιλείου τάξεως, 1,72,363 (Vo gt, Π, 162 -163). 
s R a m b a u d, :έtudes sur l'histoire byzantine, 30: «Ή ήμικuκλικΊi πλευ· 

ρό. clηομάζετο δια του δντως γραφικού Ονόματος Ί'ι Σφενδόνη η 1Ί Κύφψ. 
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τΟ Ονομα αUτό. Εlς τΟ έν λόγφ χωρίον ούδόλως έννοείται διατl 1i περιουl 
της Σφενδόνης &α έφυλάσσετο ίδιαιτέρως, έφ' Οσον 1'1 είσβο}ι1'ι τώv -&εατcΟν 
έντΟς τοϋ στίβου 1)δύνατο να yίvn έξ 'ίσοv δι' Clλλou σημείου. 

·ο Α. Vogt, έξηγεί κατι:l παράδοξ~ν τρόπον τΟ χωρίον «τUς ι1-ύρας τUς 
έξαyούσας dπΟ τΥ}ς κύφης» ι δια τοϋ ~είς τdς &ύρας αt όποίαι Sδιδοv εϊς τόν 
στίβοv». (Η λέξις κύφη, φαίνεται να είναι μετάφρασις τοϋ λατινικού cavea, 
τΟ όποίοv έχρησίμευεν, ϊνα δηλώση τCtς βα\}μίδας &μφι&εάτρου. 'Ό l\ίαρκελ
λίνος 2 &ποδίδει U.λλωσrε nlv Sκφρασιν tl1eatri cavea είς τΟ σύνολον τώv 
βα&μίδων του 'Ιπποδρόμου. "Ο&εν η κύφη φαίνεται νa προσδιορίζη μiiλλον 
τcΧς βα&μίδας έν τψ συνόλφ των. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή μετάφρασις τοϋ 
Α. Vogt πρέπει να διορ&ω,~iί ώς έξijς: «εiς τaς &ύρας τijς εξόδου άπο τaς 
βα&μίδας». 

" Μολονότι ή 'Έχ&εσις τfiς βασιλεί.ου τάξεως άφίνει να έννοη&fi δτι 
υπfiρχοv είδικαt κλίμακες όδηγούσαι &πΟ τΟ λογείον εΊς τΟ ύψηλότερον τμijμα 
τών βα-&μίδω\', δεν κάμνει δμως Ciμεσον ύπαινιγμόν. Έν τούiοις είναι δυνα· 
τΟν να πρόκειται δια τcl.ς Εν λόγφ βα&μίδας είς τΟ κεφάλαιον 72 Β I δ που δια· 
τάσσονται <<οί δεκανοl» να Εκδιώκουν &πΟ τΟν στίβον τους Σλάβους δργανο· 
παίκτας καl να τοl1ς όδηγοϋν είς τΟ:ς κλίμακας, «&νάγειν αϋτοUς είς τΟ: σκα· 
λία». Εiναι πολU Ολίγον πι&ανΟν δτι οί δια η)ν περίστασιν προσληφ&έντες 
μουσικοl είχον t))ν Ciδειαν νcl λάβουν &έσιν είς τΟ:ς βά&μίδας, εiναι Ομως 
δυνατΟν νΟ: δεχ&ώμεν Οτι ή {}έσις των κατα τΟ:ς ίπποδρομίας ήτο Επl τών 
κλιμάκων, πλησίον τοϋ λογείου, Ο που ϊσταντο οί ύπάλληλοι τοίi "Ι:;τπο
δρόμου. 

Έξ dλλου αί Εκφρrίσεις «ή τών βα&μίδων άναβά{}ρα»' καl ή «&ναβά
&ρα τοίi -ίππικοϋ» 5 φαίνεται vd άναφέρωνται μάλλον εLς τΟ σύνολον τών έν 
εϊδει κλίμακας ·τοποθ-ετημένων βα&μίδων, η εϊς είδικιΙς κλίμακας. 

Έπt του «Άναγλύφου τοU Πορφυρίου» ό "Ιππόδρομος, είκονίζεται δια 
τριών σειρών βαi}μίδων, μόνον δε ή &νω.τάτη βα&μlς κοσμείτα'ι διΟ: κιονί· 
σκων. "Η Ciνοδος τελείται διό κλί.μακος Εκ πέντε η εξ σκαλίων 6 , Τέλος τα 
Πάτρια 7

, ύπΟ τΟ Ονομα &ναβάθ-ρα φαίνεται να δηλοίiv τ<!ς βα&μίδας καl Οχι 
τας κλίμακας τοϋ "Ιπποδρόμου. 

~Η ϋπαρξις κλιμάκων Εσωτερικών καl πλαγίων όδηγοuσών είς τUς 
βα-8-μίδας εΙναι λίαν πι&ανή, αν μη βεβαία. 

' Vo gt, Π, 163. 
~ Μ αρκε λ λ Ι ν ο ς, σημ, 501. 
8 'Έκ-&εσις της βασιλείου τάξεως, 1,72,363 (Vogt, ΙΙ, 163). 
1 "Η ρ ω ν, 4ον πρόβλημα, 

'' Πασχάλιον Χgονικόν, 570 καί Μ αλά λ α ς, 474. 
6 

]. Ε h e r s ο 1 t, Le relief de Poφhyrios, Reνue archeoi., 1911. 
:; Ρ r e g e r, Scriμt. Ori,ρ;., CP, ΙΙ, 191,278. 
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Οί διάδρομοι καl αί κλίμακες Υισαν πολυπλη&είς cΟσιε να Επιτρέ

πουν ηlν ταχείαν εκκένωσιν των βα&μίδων είς κανοvικας περιστάσεις, Εν 

t!Jρq. δμως πανικοϋ τα δυGτυχ1lματα ήσαν ά-ναπόφευκτα. Έπl Νικηφόρου Β' 
Φωκii π.χ. (963- 969) κατόπιν μιaς στραrιωrικijς επιδείξεως εντος του 'Ιπ

ποδρόμου, ό λαος φοβη{}εiς όJρμησε προς τaς εξόδους διa μέσου των κατη

φορικών καl δλισ&ηρών διαδρόμων «επι τιlς Εξόδους κρημνώδει-ς Οσον .καl 

σφαλεράς». Πολλοl εκ τών &εατών είiρον εκεί τΟν 1Jάνατοv συντριβέντε~ καl 
ποδοπατη{}έντες 1

• 

ΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

Ό Σεπτίμιος Σεβ;jρος εlχεν επιστεγάσει τi]ν κορυφi]ν των βα{}μίδων 

δια σειράς «στοών», οί δΕ ύπΟ Κωνσταντίνου 2 τοϋ Μεγάλου κτισ&έντες περί

πατοι, &πετέλεσαV άπλώς τiιν προέκτασιν τώ\~ στοών τούτων. 

Κατ α τΟν Labarte 3 , μία στο α κεκαλλωπισμένη δια κιόνων έξετείνετο 

Ciνω\}εν τών βαθμίδων καt έχρησίμευεν ώς περίπατος εLς τους {}εατcΧς τών 

&γώνων. 'Αφ' έτέρου ό Rambaud γράφει: <<"Ανω&εν τών βα,~μίδων ~ξετεί
νετο εi)ρύχωρος περίπατος κεκοσμημένος δια στοών I υπ() τας Οποίας εστεγά.:. 

ζετο όλόκληρος κό.σμος άγαλμάτων. 'Εκεί οί &ργόσχολοι τοϋ Βυζαντίου,-. εν 

clναμovil τώ-ν άγών.ων, ·μετέβαιναν νc). &πολαύσουν τf)ν {}έαν του clπποδρόμου 

η τΟ πανόραμα τfiς πρωτευούσης. Πρέπει να προσf}έσωμεν δτι όλόκληρος ή 

μία πλευρα τοίi clπποδρόμου με τclς βα&μίδας της τΟν περίπατόν της, τας 

στοιlς καl τU &γάλματά της άνi)κεν αποκλειστικώς εLς τους Βενέτους, Ενiρ οί 

&ντίπαλόί των Ελάμβαναν {}έσιν η περιεπάτουν εLς τfιν άντί{}ετον πλευράν» 1
• 

ΔΕν άποκλείεται πράγματι, κατα τους πρώτους αLώνας τοϋ Βυζαντίου, καl 

Ι.διαιτέρως κατα τΟν βον αLώνα, οί Οπαδοl τών μερών νΟ: Ετοπο-θ-ετοίiντο &να

λόγως τοϋ χρώματός των &να τας εLς τcΧς δύο πλευρας τοίi Ίπποδρόμου κει

μένας βαβμίδας δπως μάς Επιτρέπει να πιστεύωμεν χωρίον τοϋ Προκοπίου 

του Καισαρέως ~. "Ο lσχυρισμΟς δμως του Rambaud εν μέρει μόνον εΙ ναι 

1 Κεδρηνός, 2,370-371. Ζωναράς, 3,511,512. 
2 Preger, Script. Orig., CP, Π, 145. Γλυκάς, 468. 
3 L a b a r t e, Le palais imperial de CP, Paris, 1861, 45. 
4 R a m b a ιι d, Etudes sιιr l'histoire byzantine. L'hippodrome a By

zance, 30-31. 
u Π ρ ο κ όπιο ς, Περi τοϋ Περσικοϋ πολέμου, 119. «Ου πολUς δε χρόνος· έξ 

oU {οί δημοι) τούτων τε τ&ν Ονομάτων και τ&ν βάitρων (βαφών i) ενεκα οίς δη ftεώ
μενοι έφεστήκασι ... μάχονται δε πρός τοUς ιiντικα<&ιάταμένους». 'Η τελευταία· αυηΊ 

λέξις δύναται βεβαίως νά ληψ&ίj κατά κυριολεξίαν, &ς επίσης μεταφορικώς και νά 

άναφέρεται εtτε είς τοUς &ν.τιπάλους είτε είς τοUς {}εατάς τοUς καf}ημένους είς τ-fιν 

ιiντίt1ετον πλευρό.'\'. 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β\'ΖΑΝΠΝΩΝ .Ι;Πt::ΙΥΔΩΝ Α'Ετ~G Κ:' • 
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&κριβής. Τμήμα μόνον τοϋ ~Ιπποδρόμου ήτο προωρισμένον δια τα μέρη. 

Ύ πΟ τΟ Ονομα «ό περίπατος των δύο μερών» τα Πάτρια ι ύπαινίσσονrαι 

άπλώς τΟ μέρος τοϋ περιπάτου~ τΟ όποίον έπλαισίωνε roVς δ)lμους τών Βενέ

των καl τών Πρασίνων. 

ΈντΟς αlιτflς τfις περιωρισμένης περιοχfiς εlχον ίδρυ{}f} εφιπποι &δριάν

τες τοϋ Γρατιανοiί, τοίi Βαλεντινιανοϋ, τοϋ Θεοδοσίου τού Β', κα&Ο)ς καl εν 
κωμικΟν άγι;ιλμα χωλοϋ ·τινος, δνομαζομένου Φιρμιλιανοϋ. Μεταξ.U δύο ίππο

δρομιών o'i Εκ τών δΛμων ftεαταί, είχον &σφαλως τΥιν Ciδειαν να περιπατοίiν 
εiς τΟ τμfιμα τοϋ λογείου, τΟ Οποίον &ντεστοίχει εLς τilς Εξέδρας των. 

τα Πάτρια όμιλοίiν έπαινετικώς δια τ&ς <<καμάρας» τών περιπάτων 

αύτών, αί όποίαι ύπεστηρίζοντο ύπΟ κιόνων τοπο-θ·ετημένων Επl βάρ{}ρων, 

ποδί.σκων, καl Επιστεφομένων ύπΟ κιονοκράνων. «κεφαλαίων» 2
• Καl πάλιν 

κατα τα Πάτρια, οί περίπατοι ήσαν Εστρωμένοι δια μωσα'ίκών 3 • 

Οί περίπατοι καιCf' δλον τΟ μηκος των περιεβάλλοντο ύπΟ κιγκλιδώμα

τος μετ& -θ-ριγγού «μετα συγκοπiiς» 4
, προφύλαξις πράγματι άπαραίτητος. Δύο 

ήσαν οί περίπατοι ούτοι, ό είς είς τΟ δυτικΟν μέρος τοϋ ·Ιπποδρόμου, ό Ετε

ρος εϊς τΟ άνατολικόν. 

Οί περίπατοι δΕν πρέπει ·ν& συγχέωνται μΕ τΟ λογείον, τΟ Οποίον Ύ]το 

&σκεπΕς ίνα μη έμποδίζη τοUς 1Ί·εατας ν& βλέπουν τα ΕντΟς τοϋ στίβου {}εά

ματα καl είς τΟ όποίον δΕν Επετρέπετο ή κυκλοφορία, τοU.λάχιστον κατcΊ τό 
διάστημα τών ίπποδρομιών. O'L περίπατοι είναι Επίσης διάφοροι τcίJν δήμων 

11 ΕξεδρWν τών μερών. τα Πάτρια Clλλωστε κάμνουν Qητην διάκρισιν 5 • Δυ

στυχώς o'L βυζαντινοl συγγραφείς μεταχειρίζονται κάποτε &ορίστως τΟν δρον 

«στοαl>> δια ν& δηλώσουν ε'ίτε τοi'ς :τι:εριπάτους ε'ίτε τοUς δήμους καl δίδουν 

λαβ,hν εϊς παρερμηνείας. Γράφων ό Προκόπιος G δτι ό Βελισσάριος Επροχ(_ό

ρησεν ΕντΟς τοϋ ·Ιπποδρόμου καl εφ{}ασεν είς <<τi}v Βενέτειον στοάν», κειμέ

νην εναντι καl Ολίγον πρΟς τα δεξια τοϋ ΚαfΗσματος, εlναι φαvερΟν Οτι 

Εννοεί τΟν δημον των Βενέτων δπως Εμφαίνε~ ή &ναφερομένη -θέσις. ·ομοίως 

δταν ό Ζώσιμος 7 γράφη δτι τ& &γάλματα τών Διοσκούρων μετεφέρ-θ-ησαν 

ι Ρ r e g e r I "Εν-&' &ν. I π, 190. Πρβλ. Ι, 32 καί ΙΙ, 207, το τελεuταϊ:ον αύτΟ 
κείμενον δίδει μόνον «έν τψ περιπάτφ». 

2 Preger, "Εν&' ά·ν., Π, 145. Πρβλ. α\Jτόi1·ι 191' "καί των περιπάτων oi. 
κίονες μετά ·των κεφαλαίων καί ποδίσκων αύτΟΟν», 

3 Preger, 'Έν&' &ν., ΙΙ, 145. Έ'\' τούtοις είναι άρκετά δύσκολον να ά'\•tι

ληφ&ωμεν έάν τΟ κείμενον κάμνυ ύπαινιγμΟν εlς τοUς περιπάτους του Ίπποδρόμου 11 
είς τοι'ις της πόλεως. 

4 Preger, 'Έν-&• &ν., ΙΙ, 191. 
5 Preger, 'Έν&' άν., Π, 145. 
G π ρ ο κ όπιο ς, Περί του Περσικου πολέμου, 128. 
τ~ώσι~ο~~97~ . 
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«Επl τ{Ον τού <Ιπποδρόμου στοών» εχει προφανώς ύπ' Οψιν του τοUς περι

πάτους, διότι είναι πιι1αν0ν να ΕτοποΗετοϋντο άγάλματα είς τας έξέδρας των 

μsρ6Jν. 'Αλλ' δταν τΟ Πασχάλιον ΧρονικΟν ι &ναφέρει δτι τΟ 8τος 407 δ 

Άρκάδιος διέταξεν να &ναστηλω&ύ «1'Ί &ναβά{}ρα τοϋ ίππικοϊJ ή έπl η)ν 

στοάν», εύρισχόμε&α είς &μηχανίαν ώς πρΟς τΟν καitορισμΟν τfiς {}έσεως. 

Έν πάση περιπτώσει 1'Ί άναστήλωσις αϋτη ύπfjρξεν σημασίας τινΟς δια να 

άναφέρεται. 

Παρα τοUς διισχυρισμοVς του Labarte καl τού Rambaud, δΕν είναι 
δυνατΌν «o'L περίπατοι» να εύρίσκοντο είς τό ύψηλότερον σημείον τοϋ CΙππο

δρόμου, τΟ όποίον κατείχετο ύπΟ τών δ1lμων, δπως οί!τε είς τΟ κατώ· 
τερον μέρος τών βα{}μίδων, διότι &α &πέκρυπτεν οϋτως &πΟ τοUς {}εα

τας η)ν {}έαν τού στίβου. Φαί,ιεται λοιπΌν Οτι «οί. περίπατοι» fισαν αί κατώ~ 

τεραι στοαί, εlς τΟ αUτΟ επίπεδον μΕ τόν στίβον εύρισκόμεναι αίτινες έπλαι
σίωναν τΟν Ίππόδρομον. CΥπηρχον, φυσικQ) τψ λόγq;ι, δύο στοαί, μία πλαι

σιώνουσα τilν άνατολικ1lν πλευρCιν τοίi CΙπποδρόμου, έτέρα δΕ την δυτικ1Ίν. 
~Η ϋπαρξις στοών αί όποίαι περιέβαλλαν τόν στίβον καθ,. δλην τfιν περίμε~ 

τρόν του, είναι σύμφωνος μΕ τaς βυζαντινας παραδόσεις. Είς τΟ Βυζάντιον 

πράγματι δλα τri. μεγάλα κτήρια, αί. όδοί, αί. πλατείαι, τα άνάκτορα (πάλά

τια) έπλαισιώνοντο &πΟ στοάς, αί όποίαι, &ναλόγως των περιστάσεων, εφε

ρον διάφορα Ονόματα <<στοά, 8μβολος, περίδρομος, πόρτηξ, τροπική, φίνα, 

περίπατος»._ "'Gπως δλαι αί 1'Ίλιόλουστοι πόλεις, τΟ Βυζάντιον fιτο η πόλις 

τι!Jν στοων 2
• Εi.ναι λοιπΟν πι{}ανώτατον δτι ό Ίππόδρομος δΕν -θδ. άπετέλει 

έξαίρεσιν είς την &ρχιτεκτονικf)ν αUηlν παράδοσιν τf)ν γενικ&ς παραδε

δεγμένην. 

"Άλλωσtε yενικfjς φύσεως συνθ-Υjκαι καl ~·α κείμενα &ποδεικνύουν τ1)ν 

ϋπαρξιν στοών πέριξ τοU στίβου. Δια να φ&ά1ί1] είς τUς βα&μίδας ό λαΟς δΕν 

έχρειάζετο να διασχίση τΟν στίβον, U.λλα ήκολού-θ·ει δ.πλώς η)ν σειρΟ:ν των 

στοών μέχρι των -θ·υρό1ν καl των κλιμάκων α'L όποίαι εφερον πρΟς τοVς 

περιπάτους. 

Έπl πλέον δ Ίππόδρομος έχρησίμευεν είς τcΊς συνllf}εις περιστάσεις ώς 

δίοδος δι<Χ τfjς Οποίας 1'Ί πόλις συνεκοινώνει μΕ τΟ Μέγα Παλάτιον καl πρέ~ 

πει να ύποftέσωμεν δτι οί &ναρί{}·μητοι ύπάλληλοι καl Ciλλα πρόσωπα εχονtα 

ύποΗέσπς ε'tς τΟ Μέγα Παλάτιον 1lκολού&ουν δια να φ-θ·άσουν Εκεί Οχι τΟν 

στίβοv &λλc'ι. τΟ:ς στοας δπου ήσαν προφυλαγμένοι &πΟ τΟν llλιον καl τ1)ν βρο· 

ΧΊiν. Είναι πι-θ-ανΟν τέλος Οτι «οί περίπ~τοι» του Ίπποδρόμου Ίlσαν δια τους 

ι Πασχάλιον Χρονικόν, 570. 
2 Μ α ν ο υ η λ Χ ρ υ σ ο λ ω ρ iJ. ς: «έω σκεπαστοUς καl φρακτοUς δρόμους διCι 

πάσης τότε της πόλεως, δεικνuμένοuς όJσtε έξείναι άνευ πηλοϊi καt &κtiνος π&:σαν 

διΙέναι». Πρβλ. D u C a η g e, CP, Christ. Π, 109. 
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βυζαντινοiJς &έργους Ενδεδειγμένος τόπος περιπάτου, δπως γίνεται πι-θ-ανΟν 
&πΟ Ενα χωρίον τού Ν ιχ.ολάου J\ιΙεσαρίτου \τΟ Οποίον χαρακτηρίζει τοUς 

«περιπάτους» τοϋ Ίπποδρόμου όJς μέρος Εντελώς μυστηριώδες καl σκοτεινΟν 
«μυχαίτατοι καl &φεγγείς τόποt», καταφύγιον των &σώτων καl τών Εγκλη

ματιών. 

CH ϋπαρξις στοών, αί όποίαι Επλαισίωνον τi)ν περίμετρον τοϋ Ίππο

δρόμου 8πιβεβαιοίiται καΙ ύπΟ Ci.λλων τινό'Jν, κειμένων, δυστι•χώς μάλλον λα

κωνικών. ΤΟ Πασχάλιον ΧρονικΟν z μας πληροφορεί Οτι τQ) 498, έπl Άνα
στασίου Α', οί Πράσινοι, στασιάσαντες, {[{}εσαν πί1ρ είς ηlν Χαλκiϊν τού 

'Ιπποδρόμου καl δτι ό περίβολος του 'Ιπποδρόμου εκάη μέχρι τοίi Κα{}ίσμα

τος. cH πυρκα'ίΟ: έξηπλώ{}η δια τών δημοσίων στοών, μ8 κατεύΗυνσιν πρΟς 
τΟν Φόρον τού Κωνσταντίνου. Ό Μαλάλας 3 &ναφέρων τΟ γεγονΟς &.ντικα

-&ιστQ τf)ν λέξιν «περίβολος>> δια της &κριβεστέρας λέξεως «8μβολος». Είναι 
εί\κολον να παρακολου{)ήσωμεν τ1lν πορείαν της πυρκα·ω:ς. • ΑπΟ την Χαλκ1ϊν 
τοϋ 'Ιπποδρόμου τΟ πϋρ μετεδό-θη είς τδς στοάς, αί όποίαι περιέβαλον ηΊν 

&.νατολικην πλευραν τοϋ "Ιπποδρόμου, έσταμάτησε δΕ μόνον πρΟ τοϋ αύτο

κρατο(>ικοϋ -θ·εωρείου, τοίi Κα{}ίσματος. "Ο <<περίβολος» τοϋ Πασχαλίου Χρο
νικοϋ καl ό «€μβολος» τοϋ Μαλάλα φαί·νεται να ταυτίζωνται μΕ τους «περι

πάτους>> τών Πατρίων. Ό 'Ιωάννης Άντιοχευς 4 φαίνεται να ύπαινίσσεται 
ηlν πυρκa·ωv του 498 Οταν γράψ!J: «πϋρ ένιέντFς τό) τ&ς {}ύρας τfις ίππο

δρομίας Εχοντι τόπφ, Εξ ο15περ καl αί προσπαρακείμεναι στοαl διεφftείροντο 

Qq.δ ίως». 

Ό χρονογράφος μεταχειρίζεται τΥιν λέξιν <<σωαl» όμιλών διιΧ. τΟ:ς στοΟ:ς 

τοϋ 'Ιπποδρόμου ώς καl διΟ: τ&ς εύρισκομένας πρΟς βορράν αUτοίi έπl τfjς 

δημοσίας όδοϋ. Ή πυρκα'ίΟ: αUτη του 498 παρουσιάζει πολλ&ς άναλοyίας μΕ 

τfιν πυρκα'ί&ν του 406 έπi 'Αρκαδίου, κατ& τΥμ• διάρκι:ιαν τΥ\ς όποίας έκάη
σαν 1i Πρανδιάρα, αί &ύραι του Ίππο δρόμου καl αί συνεχόμεναί στοαί 5. Αί 
&ναφFρόμεναι εΊς τCΊ: έν λόγφ κείμενα στοαl δΕν φαίνεται δυνατΟν ν& f}σαν 

U.λλαι &πΟ τUς τοϋ "Ιπποδρόμου καl τUς τΥjς Μέσης πρΟς βορρC1ν αUτοϋ. 

Ό !νlαρκελλίνος 6 έξ Uλλου ύπαινίσσεται τUς στο&ς τοϋ "Ιπποδρόμου καl 

1 Α, Η e i s e n b e r g, Kikolaos Mesarites. Die Palastreνolution des Joban
nes Konιnenos, \VUrtz1)ιtrg, 1907, 24. 

:ι Πασχάλιον Χρονικόν, 608: «δ δ-i'jμος στενοτ&είς εβαλεν πυρ Εν τfι λεγομένη 

ΧαλκίΊ του 'Ιππικού καΙ ό περίβολος δλος Εχαύ-&η εως του 'Έξα"ίππίοu κα! εως του 

φόρου Κω\•σταντίνου δλως καυ-&εiς κατηνέχ{}η». 
8 Μαλάλας, 394. 
4 'Ιωάννης Άντιοχείας (Mίilleι-, FHG, ν, 29). 
5 Πασχάλιον Χρονικόν, 569: «Εκάησαν αί {}ύραι τοίJ ίππικοίJ σUν τίi Πρανδιάρq 

και οί προσπαρακείμενοι Εμβολοι». 
6 Μ α q κ ε λ λίνο ς, ση ι-ι. 501, 

.. 
i 

διηγείται δτι οί Πράσινοι εtς μίαν στάσι·ν, έμοίραζον, ύπΟ τάς στοιJς τοϋ 

"Ιπποδρόμου «Sub tl1eatri porticu>>, είς τους Οπαδούς των δπλα κρυμμένα 

είς καλά&ια πλήρη Οσπρίων. 

Άλλα καl τοίi Νικολάου :Μεσαρίτου ή &φ1lγησις περl του πραξικοπήμα· 

τος τoii καίσαρας 'Ιωάννου Κομνηνου παρέχει πολυτίμους πληροφορίας περl 

τών «περιπάτων» 1
• ΜΊΊ τολμών να προσβάλη τΟ 1\ίέγα Παλάτιον άπΟ την 

Χαλκlϊν ό καίσαρ 'Ιωάννης, μεταβαίνει εΊς τΟν Ίππόδρομον καl διευ-θύνεται 
πρΟς ηlν -θ·ύραν Καρέαν, &.νατολικομεσημβριν1)ν {}ύραν, &νοιγομένην είς τΟν 

στίβον παρU τα Σκύλα. Δια να φ{}άση Εκεί &κολουftεί τιiς στοάς, αί όποίαι 

Επλαισίωνον τ1)ν &.νατολικfιν πλευραν τοϋ "Ιπποδρόμου. ΤΟ κείμενον του Ν ι· 

κολάου Μεσαρίτου δΕν &φίνει &μφιβολίας. Ό καίσαρ 'Ιωάννης καl οΈ Οπα· 
δοί του, ('lφοϋ εφΗ-ασαν είς τΟν clππόδρομον μΕ την πρό-θ·εσιν νct Επιτε-θ·οϋν 

αtφνιδιαστιχώς κατα τοϋ Μεγciλου Παλατίου, αποφεύγουν να διασχίσουν τΟν 

στίβον καl εΙσέρχονται ύπΟ τάς στοάς, αί όποίαι τΟν περιβάλλουν, διΟ: νΟ: μη 

Επισύρουν τfιν προσοχήν· &.κολου{}ουν οϋτω τfιν σειριJν τών στοών μέχρι τiϊς 

{}ύρας Καρέας. Συνεπώς χα&' δλον τΟ μi)κος της &νατολικfjς πλευρας τοϋ 

<Ιπποδρόμου έξετείνετο &πέρανrος στοf) είς τΟ αlJτΟ Επίπεδον μΕ τf)ν στίβον. 

Παρομοία στοU ύπfiρχεν έπίσης, κατι~ πc'Χσαν πιθ-ανότητα, κατΟ: μr]κος της 

δυτικfiς πλει•ρC1ς τοϋ Ίπποδρόμοu. ΕΊς τΟ:ς στοΟ:ς αίJτCις εύρίσκοϊιται- αί {)ύραι 

καl αί κλίμ~χκrς αί όδη:yοίJσαι είς τΟ:ς βα{}μίδας. 

ΆπΟ τΟν δυτικΟν <<περίπατον>> 1i ι~έα έξετείνετο εtς τΟν στί.βον καl τfιν 

πόλιν, &λλU. δΕν είναι πιθ,ανΟν δτι άπΟ τΟν &νατολιχΟν έφαίνετο τΟ τόσον 

γειτονευον Μέγα Παλάτιον. Οί aυτοκράτορες δΕν ι<tα Ίlνείχοντο βεβαίως να 

δύναται ό λαΟς &πΟ τοϋ ϋψους του περιπάτοϋ του (Ιπποδρόμου vD: ρίπτη 

αδιάκριτα βλέμματα είς τiιν ίερU.ν κατοικίαν των καl να άπο{}·αυμάζη τ&ς 

τελετ&ς αί όποίαι Ελάμβαναν χώραν Εκεί. CO & ατολικΟς περίπατο; φαίνεται 

να fiτo &νοικτΟς μόνον πρΟς τΟ μέρος του στίjjου. 

ΤΟ &ρκετα &σαφΕς κεί.μενον τών Πατρίων, είς τΟ όποίον 8χομεν καl 

&νωτέρω &ναφερ-&η 2
, φαίνεται γ0: ύποδεικνύη τfιν ϋπαρξιν καl ένΟς περιπάa 

του ύψηλότερον κειμένου πλησίον τfiς Σφενδόνης. ΟύδΕν κείμενον κάμνει 

ρηηlν μνείαν «περιπάτου)> Επιστέφοντος π)ς σειρας τών βαi3μίδων. Ί--Ι 

ϋπαρξις περιπάτου είς τΟ U.νω μέρος τiiς U:νατολικ.Υις πλευρας του cΙπποδρό

μου δfν δύναται νΔ νοη{}ίi πρώτον διότι I ως έλέχ{}η, οί αύτοκράτορες δΕν -θ'Cl 

Ύjσαν πολU διατε{)ειμένοι να έκ-θ·έσουν είς τα Ομματα του λαοϋ τιlν κατ οικίαν 

1 Νικόλαος 1\Ιεσαρίτης, 'Έν-&' &ν., 24: «εlχε μεν οUν τούτον &πΟ του 

ίππικοίJ Επt τός συμπαρακειμένας τούτφ σκοτεινciJδεις στοάς, παρεκνεύσαντα ή }:πί τΟ 

μέγα της βασιλείας παλάτιον &πάγοuσα πρόοδος, {1-υροκρουστοϊiντα τ1]ν πύλην, 11 Κα
ρέα κατονομάζεται». 

2 Γ ι· e g e r, 'ΈνtΙ.> dν., ΙΙ, 191. 
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τφν, είτα δ'ε διότί τΟ Παλciηόν τού Κα{}ίσματος :ι.ατελάμβα\•έ μέρος της &να

τολtκfις πλευράς τού ΊJΊ:ποδρόμου. 

Είς τΟ ϋ.νω μέρος τϊ]ς δυτικfiς πλευράς του 'Ιπποδρόμου 1'1 ϋπαρξις περι

πcίtου πολU δλίγοV fJ<:i Εδικαtολογι:ίτο, δεδομένου δτι o't ΜΊμοι κατελάμβαναν 
όλόχληρον ηlν ·ύψηλοτέραv περιοχήν, ε,' α ν τι τiϊς 'ΑκάνfJης. 'Α ντι{Jέτως, -πρΟς 

τΟ μέρος τflς Σφενδόνης 11 ϋπαρξις ύψηλοτέρου «περιπrίτοι·» Υιτο σκ()πιμος, 

'Ήτ9 πολύrιμον παρατηρηη)ριdv &πΟ τΟ ι'Jπο'ϊον {}ι} δπι--λάμβανε κ&νεlς t1~\V 

.{}αυμασίαν {tέαν τfjς {}αλά σ σης καΙ. τlϊς πόλεως. , Α ναμφιβόλως εν α μέρος t5}V 

κτηρίων τοϋ Ι\'Ιεγάλqv Παλατίου ft·O: ήτο Επίσης δρατόν, U.λλ&. δια τους α1Jτο

κρriτορας τΟ ό:τοπον αUτΟ -ητο μιΚράς σημασίας διότι Επρόκειτο κατ' οUσία:v, 
περl περιωρισμένης μόνον κατόψεως λοξΥjς καl &.ρκετU &πομεμακρυσμένης. 

Ό ύψηλότερος περίπατος της Σφενδόνης &πετέλει, c'bς ε'ίρηται, Ηαυμι:i~ 

σιον παρατηρητιlριον πρΟς nlv {)άλασσαv. Έκεί, κατU πUσαν πι{)·ανότητα, 

fιλι9,εν ό 'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος να Επισκωηlση το~•ς έλιγμο~•ς του Ένε~ 

τικου στόλου προσπαDουντος νU χαταλάβη αLφνιδιαστικώς ηΊν πρωτεύουσαν ι. 

Πιι9αν0ν Επίσης Εκείθ·εν οί <Έλληνες nlv 20ιlv 'Απριλίου 1453 να 

παρευρ:5ι9ησαν μετ' Ελπίδος &ναμένοντες ηlv Clφιξιν τών ~:ρχομένων εϊς βοή~ 

Ω-ειιίν των :;τ λ ο ίων 2
• 

<Οσάκις εΊς τΟ J\!Iέya Παλάτιον συνέβαινε σπουδαίόν τι γεγονός, βλέπο

μεν τΟ πλΥj{}ος να κατευθύνεται πρΟς τf)v Σφενδόvην. KαnL ηlv δολοφονίαv 

τοU Νικηφόρου Β' Φωκά (969), δ &δελφός του Λέων Εσπευσε μετά τινων 

πιστGη• πρΟς ηlν Σφενδόνηv δια να &.ναμετρήσυ ηl'v κατάστασιν 3
• CΟμοίως 

δ δχλος διαδηλώνει τ1Ίν Εναντίον της αUτοκρατέίρας Μαρίας τiις Άντιοχείας 

καl του Εραστοϋ της πρωτοσεβαστοϋ 'Αλεξίου Εχ{}ρότητα &.πΟ τοϋ ϋψους τοU 

Μιλίου καl τfις Σφενδόνης, διότι &πΟ τCι δύο αlιτU δεσπόζοντα σημεία 11το 

όρ.~τΟν τΟ Μέγα Παλάτιον <<&φορώντες εΊς τα &νάκτορα» 4
• ΚατιJ. τΟ πραξικό

πημα τοϋ καίσαρας 'Ιωά\ινου Κομνηνοϋ τψ 1201, ό Νικόλαος ~Ιεσαρίτης 

f)λ{tε να συνανηlσυ τους φίλους του εLς τhν Σφενδόνην, όπό-&εν παρευρέ{}η 

εΊς τ1Ίν κατάληψιν του Μεγ(iλου Ππλατί.ου 5
• Τέλος, μετc~ ηΊν δολοφονίαν τοίi 

Άποκαύχου (1345), ό οχλος εiσέβαλεν εiς τον Ίππόδρομοv καl &νέβη πι{}α-

1 Π α χυμέ ρ η ς, 2,237: «εν τfι τοϋ 'Ιπποδρόμου Σφενδόνη iστάμενος», 
2 Puscnlus κατιi τΟν G. Schlnιn1Jerger, Le siege de CP, 129. Λεν 

εtναι άδύνατον, κατ-α τΟν 13ον α1.6Jνα κατ-α τιlν φραyκοκρατίαν αί βα-Dμίδες τ-ης 

Σφεvδ5νη; ν.J. ύ.φηρέ&ησαν εν ιιέgει κ'J:l ν!J. δφ~καν γuμν1lν τιΊν κιονοστοιχίαν. 
3 Κεδρηνός, 2,377. 
4 Νικήτας, 305-306. 
''Νικόλαος Μεσαρίτης, 21. Φi}Jn; εί; τι'ιν Σφενδ5νην δ :\Ιεσα:ιίτης 

&σφαλώς ιlvηλ-&εν είς τ-Ον ύψηλότερον :tερίπατον, εφ δσον ol σύντροφοι αUτοU toiJ 
λέγουν: «τί δράσει;; ει καταβ1lση δια τοuτωνl τ&ν βαitμίδων». 

• ' 

Μεi.έται ;τερl τοϋ 'Iπποδρόμου τ1iς Ι(ωνσταντινουπόλεως 

νώτατα εΊς τf)v Σφενδόνην δια να βλέπΊJ τους αίχμαλώτους περιπλανωμένους 

&να τα Ερείπια του Μεγάλου Παλατίου ι. 

Βεβαίως τ&νωτέρω προαναφερ-θ-έντα κείμενα δΕν κάμνουν σαφfι μνείαν 
περi «περιπάτου», &λλ' σUτε &ποχλείουv ρητίiJς η)ν ϋπαρξίν του. Οί κίονες 

τiiς Σφενδόνης περl των όποίων όμιλοUν τα Πάτρια 2 μΕ τΟν -&ριγγΟν καl τΟ 
κιγκλίδωμά των Εσc9ζοντο είσέτι τΟν 15ον καl τΟν lβον αω::ινα. Ό Clavijo, 
εϊς τας dρχας τοϋ 15ου α'tώνος γράφει: ~<c0 <Ιππόδρομος περιεφράσσετο 

πρΟς τΟ μέρος τfις {}αλάσσης ύπΟ 37_ μάρμαρίvων λευκών κιόνων, συνδεδεμέ~ 

νων δια τόξων καl σχηματιζόντων στοαv της Οποίας τΟ ύψηλότερο~ μέρος 
Εκοσμείτο δια κιγκλιδωμriτων}> 3

• Ό Buondelιnonti τους &ναφέ"ρει 8πίσης 4 • 

Μία ύπΟ &νωνύμου περιγραφ1l τfις Κωνσταντινουπόλεως κατα τΟ πρώτον 

llμισυ τοϋ 15ου α'Lώνος, &ναφέρει ΕντΟς τοϋ (Ιπποδρόμου 30 μεγάλους κίο~ 

νας «τών όποίων αί κορυφαl συνεδέοντο δια λι&ίνου Επιστυλίου άπΩ τrjς 
πρόJτης μέχρι τijς τελευταiας» '. Ό Πέτρος Gyllίus i\δυνήθη έπiσης να τοiJς 
άπο&α11μάση 6 καl εl.ς τΟ σχεδίασμα τσU Panvinί &πεικονίζονται Επιστεφό
μενοι ύπΟ τοϋ {}ριγγοϋ των. AUnΊ 1'1 _Cίλλη σειρfΧ τών κιόνων Ciνω&εν τiϊς με

γάλης ήμικυκλικΥjς σι:οάς δΕν είναι δυνατΟν να είκονίζη παρα τσUς κίονας 

μιciς ύψηλότερον κειμένης στοfiς 7
• 

'Ή σειρα των περιπάτων διεκόπτετο &ρci γε, εΊς τΟ σημείον Οπου είχον 

&.νοιχ&η {)ύραι έ!.ς τιΊν &ναωλικiιν καl δυτικ1Ίν :πλευραν τοϋ <Ιπποδρόμου: 

Τοϋτο οϋδόλως Επιβέβαιουται. Διη•ατΟν Ομως είναι, 1'\ σειρU τών περιπάτων 
να Εξηκολού&ει ύπεράνω τ(:ΟV μεγciλων Εξόδων του Ίπποδρόμου πρΟς τ11ν 
πόλιν καl τΟ Ινlέγα Παλάτιον. 

ι Νικηφόρος Γρηγορ5.ς, 2,735. 
2 Preger, "Eνtl·' &ν., Π, 191. 

R. GUILLAND 

a Claνijo. ΟΌτοι αναφέρονται καί ύπΟ τoiJ J, Ε b e r s ο Ι t, Les νoyageurs du 
Leνaηt, 50. 

4 Β u ο η d e ltn ο η t i, Descriptio CP. 
5 Β. de Khitro\vo, ltiη&raires russes, 23ί. 
σ Ρ, G y 11 i, Topographia CP, ΙΙ, ΧΙΙΙ: supra haι-um columηarum exsta· 

bat alter οΓdο columnarum. 
' Περl τών περιπάτων πρβλ. S. C a s s e η, Prelimiηary Repoι-t upon the 

Excaνations carι-ied out in the I-Iippodroωe of ConstantinoιJle in 1927 London, 
1928, 18. 20. Τεμάχια τινα κιόνων fχουν ανεuQε-fΗΊ εκ τών ανηκόντων εiς τΟν ύψη· 

λότερον κείμενον περίπατ:ον. 



Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΟΚΡΑ'ΓΙΑΣ 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙ~ 

(1348 -1356) 

Οι Εμφύλιοι πόλεμοι οί Οποίοι χατεσπάραξαν τΟ βuζαντινΟν κράτος κατα 

τΟ πρ<Vtον flμισυ τοϋ ΙΔ' αίιϊηιος 1 παρέσχον ηlν ευκαιρίαν εΊς τΟν Σέρβον 

1lγ.ε-μόνα Στέφανον ΔουσUν ( 1331 - 1355) Ο πως Επεκτείνη τU δρια τού κρά
τους του εLς βάρος τών Βυζαντινών. Οϋτω κατU τοi1ς λόγους τοi1ς Οποίους 
Ηέτει δ Νικηφόρος Γρηγοράς είς τδ: χείλη τοϋ 'Ιωάννου Καντακουζηνοίi «δ 

ΤριβαλλΟς 2 κα-θ·άπερ ποτα:μι)ς πλημμυρίσας, καl μακροϊς διαστήμασι τους 

οίκείους ύπερβUς Ορους, τU μΕν τi]ς •p(ομαίων 1lγεμονίας παμπλη{)έσιν 1lδη 

δοΗίοις κατέκλυσε, τcl δ' &πειλεί κατακλύσει ν' δυσαριΗμfιτοις γU.ρ διαστήμασι 

γfjς 1lμών &φ ιστάμενος τοσαύτ-ην ε'ίληφε τόλμαν καl δύναμιν, ό'_)ς καl ηlν ήμε

τέραν ilδη συvεχ5>ς κατατρέχειν τU τούτου στρατόπεδα, καl μηδενΟς κωλύον

τας Εξ Εφόδου ληΊ~ζεσι3αι, καl τΟν τών Επιδορατίδων ψόφον εlς τUς fιμετέρας 

εχει ν τέως &κοας παραπέμπει ν» 3
• 

'Ήδri τ[ρ 1342 ό ·Δουσιlν fιτο κάτοχnς &ρκετών πόλεων τΥjς Νοτίου Μα-

1 Βλ. G. Ostrogorsk:γ, Geschichte des byzantinischen Staates, (Μϋη~ 
cben 1940), 358 Χέξ. G. Dielιl- R. Gιιi11and · L. Oeconomos- R. 
Gronsset, LΈuroρe Orientale de roSr 8. 1453 (Paris 1945), 237,312. Λεπτο
μεφlς έξιστόρησις τ&ν yεγογότων της έν λόγφ εποχfjς ε'δρίσκεται είς Τ. F 1 ο r i n
s k ί j, «Andronik miadS:ij i Ioann Kantakuzin, OCerk Istorii Vizantii vo Ytoroj 
Cetverti XIV yeka», Zurna1 MinisterstYa Narodnago ProsYeSCenija (ά·ναφέρεται 
εlς το έξης &οcλ&ς &ς ΖΜΝΡ), 20! (Ίούλ. 1879), 87-243 (Aiiγ. 1879), 219 · 251, 
205 (Σεπτ. 1879), 1- 48, καl. Χυρίως εtς τΟ βιβλίον τοϋ tδίου συγγραφέως: Jιιzn)'C 

slavianie ί Vizantija vo νtoroj chetverti XIV veka (S. Peterburg 1882), 
τόμοι δύο. 

2 Οί Βυζαντι·vοι συγγραφεις εΧcί.λουν τσUς Σέρβους 7'eιβαλλοiις Χατ(Ί. ηl'\' σ1•ν11-

1'Jοειάν των ν' άποδίδουν ε-&νι:.;:cl ό·νόματα Ο.ρχαίω'\' φύλων είς συγχρόνους των λαούς. 

ΠερL της χρ1lσεως του Q,•όματος Τριβαλλοi ύπ(ι τι7η• Βυζα'\•τι•ν&ν συγγραφέω'\' βλ. 

Ε. Ρ ο Ι a s c h e k, .. τrίballi», Pauly- \:Visso\o,·a, RE ΧΙΙ (1937), 239i1J- 240ia, 
καl Ν. Α. Β e es, «ύber einen Kodex der serlJischen Kδnigin Milica odeι
Helena» ASF (=ArchiY fίir slaνisc1ιe P1Ίilologie), 34 (1912- 1913), 300-301. 

3 Γρηγορiiς, 2, 817 (Βό'\•νης). 
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κεδονίας μεταξU tιi'Jν δποίων συγκατελέγετο καl 11 'Έδεσσα 1
• Κατα τΟ επομε

νον ετος γ,_ατέλαβε τΟ πλείστον τfις Άλβανίας καl τέλος εγινε κύριος της <<μεγά

λης καl ώραίας», κατU τΟν Καντακουζηνόν 2
, πόλεως τών Σερρών s_ καl 

ταχέως Επεξετά&η &νατολικώτερον τσύτων 4 
• .Μόνον 11 Θεσσαλονίκη, τΟ μέγα 

τοίiτο κέντρον τών δυτικίίηι Επαρzιών του Βυζαντίου, εμεινεν 8ξω τώv κατα

κηlσf':ων τοίi Σέρβου tlγεμόνος, παρ' δλας τUς &λλεπαλλ1lλους προσπαΗείας 

του πρΟς rlπόκτησιν ταύτης. Ή εUκολος καl ΕντΟς μικρού χρονικοί! διασηl

ματος γενομένη κατάκτησις τUJ.ν βυζαντινών τούτων Εδαφών εγέννησεν εLς τΟν 

ΔουσCtν Ονειρα περl καταλήψεως καl αUτού τούτου τού βυζαντινού {}·ρόνου. 

'Άλλωστε ό Εμφύλιος πόλεμος μεταξU του 'Ιωάννου Καντακουζηνού καl του 
'Ιωάννου Παλαιολόγου κατα τfιν στιγμi)ν Εκείνην &κριβώς Ενε-θrtρρυνε τΟν 

Σέρβον ήγεμόνα δπως πραγματοποι1lση τα Οvειρά του. Οϋτω μικρΟν μετα 

nlν πτώσιν τών Σερρών ό ΔουσιΧν ύπέγραψε χρυσόβουλλον ύπfρ τfjς μονfjς 

τού ~Αγίου 'Ιωάννου του Βαπτιστοίί παρU τdς Σέρρας ό_)ς «Στέφανος Κρά

λης καl αυτοκράτωρ Σερβίας καl Ρωμανία;;» 5
, τ ?ι ν δΕ 1lμέραν τοίi Πάσχα 

(16 Άπριλίου) του ετους 1346 6 Εστέφ{}·η εLς τ<l Σκόπια, ηlν πρωτεύουσαν 
τοϋ κράωυς του, «βασιλεUς καl αυτοκράτωρ Σερβίας καl Ρωμανίας» παρου

σί.g τΎ]ς σερβικϊίς &ριστοκρατίας καl τfjς ιlγεσίας τοU σερβικού καl βουλγαρι-

1 Βλ. C. }iΓeCel;;:, Geschicbte der Serben (Gotba 1911), Ι, 381. L. v. 
Thal1όczJr~C. JireCek, «Zwei Urkunden ans Nordalbanien», Ill}'risch· 
Albanische Forschungen, Ι (1916),.-132. 

2 Κ α \'τ α :.;: ο υ ζ η '\' ό ς, 1, 55 (Βόννης). 
3 ΠερL τfjς dκριβοϋς χρονολογίας τfjς :π:τόισεως των Σερριϊη• (25 Σεπτεμβρίου 

134δ) βλ. Α. S ο 1 ο v j e Υ, «Car DuSan u Serezu>,, Jugoslovens1<::i Istoriski Caso
pis, Ι (1933), 474 κέξ. εν&α καl '~l σχετικ1l βιβλιογραφία. 

-+ Περt τ&ν νοτιοανατολιr.:ίίη• συνόρων τοϋ ,-ράτους τοϋ Στεφάνου Δουσδ.ν βλ. 
D. Jovanoνic', «Kako sιι se Sirele mec'e srpskoj drzavi za νlade Stevana 
DιιSana, i oblastί njegove carevίne», Glasnik drnStva srbske slovesnosti, 68 
(1889), 76 · 109. Έ,-τίσης βλ. τιlς έπl. τοϋ ζητ{]ματος παρατηρήσεις τοϋ C. J ί r e
C e k εLς τΟ ASE, 17 (1895), 266. Πρβλ. επίσης Ρ. Ι,. e m e r 1 e, Philippes et la 
J\·Iacfdoine OΓientale a 1'epoque chretienne et b:_yz:antine (Paris 1945), 1995 κέξ. 

5 Βλ. προχείρως τ1lν εκδοσι'\' είς Κ. Σ ά {}α, .ΛΙΒ, 1, ~34:- 239. Ή χρογολογία 
τοϋ χρυσοβούλλου εΙ,•αι Όκτώβριος 6854 (1345). ΕΙς μίαν fπιστολ1lν του (J5 'Οκτω
βρίου 134;)) &πΟ τrλς Σέρρας (in Sero) πρ()ς τΟν Δόγη'\' τfις Βε·νετίας δ Δουσιl'\' ύπο

γράφεται &ις «Stepl1anns rex ... fere totius iιnρerii Roιnanίεe doιninus» (S. 
L j u b ί c', Listίne ο oclnoSajih izmedjn jnznoga slavenstva ί ιnleta(:J.;:e reρn
ωice (Zagreb 1870), Π, 278). Περ!. της προσλΊlψεως τοϋ τίτλου αUτοϋ ύπΟ τοϋ 

Δουσύ.ν βλέπε δσα γράφει ό Κ α ν τ α Χ ο υ ζ η ν ό ς, ΙΙ, 552. ΠερL δε τfjς &κριβοϋς 
χρονολογίας πρβλ. !1-f. L a s lc a r i s, «Povelje srpskih ν1acla1aca u grCkim l)U· 

biikacijaιηa», Prilozi za knjizevnost, 8 (1928), 186 Χέξ. 
6 Τι) ΧρονικΟν τc\n• μοναχιϊ:ιν Κομνηνοίi Χαt Πρόκλου (fχδ. Cι-iac Estopanan), 

36, -fl·έτει έσφαλμένως τΙJν στέψιν τοϋ Στεφάνου Δουσ&ν εiς τΟ ετος 13JO. 



Γεωργlου Χρ. Σdύλη 

κοϋ κλήρου ώς καl του Πρώτου τών μονών του "Άirω. "Ήδη πρΟ τiiς στέ~ 
ψεώς του είς τα Σκόπια, απέστειλε κατα τΟν Ίανουάριον τοϋ 1346, πρέσβεις 
πρΟς τΥιν Βενετικην Δημοκρατίαν μΕ σκοπΟν τΟν σχηματισμΟν συμμαχίας 
στρεφομf.νης Εναντίον του Βυζαντίου. Ή Βενετικ1l Γερουσία άπήντησεν 
άρvητικcίJς είς τ<1ς προτάσεις τοϋ Σέρβου 1lγεμόνος δια μιας εUγενοϋς Επιστο
λfiς (3 Μαρτίου 1346) ', διότι προέβλεπε δτι .το τοιοϋτοv {Ja &δήγει ε!ς τiJν 
κυριαρχίαν τΥίς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών Σέρβων, πρdγμα &νεπι-&ύμη
τον ύπ' αύτης. 

ΤΟ βυζαντιvΟν κράτος fιτο &νίκαvον, λόγcρ τών ΕσωτερικWν &νωμαλιών, 

δπως φέρτι &.ντίστασιν εΊς τα κατακτητικd σχέδιιι τοϋ ΔουσCιν μέχρι τiϊς &νό
δου τοϋ 'Ιωάννου Καντακουζηνοϋ εΊς τΟν -θ·ρόνον τfις Κωνσταντινουπόλεως 
κατα τΟν Φεβρουάριον τοϋ 1347. Μόνον τότε δ νέος αUτοκράτωρ, &φοU Ετα
κτοποίησε πρώτον Επείγοντα Εσωτερικrl ζητήματα, Εστρεψε τfιν προσοχήν του 
πρΟς τΟν Δουσάν. ·π πρώτη του πρdξις Υιτο ό διορισμΌς του μεγαλυτέρου 
υ!οϋ του Ματi!αίου οJς διοιχητοϋ τijς Δυτικfjς Θρgκης (ι\λοκλήρου τrις χώρας 
μεταξU Χριστοπόλεως καl Διδυμοτείχου), 1ϊ όποία είχε τώρα κοινU σύνορα μΕ 
τΟ κράτος τού Δουσάν. Κατόπιν Sστειλε πρεσβείαν πρΟς τΟν Σέρβον Ύ)γεμόνα 
διαβιβάζουσαν τδς εϋχαρισrίας του δια τΥιν βωl&ειαν rΥ)ν Οποίαν τοϋ παρέ
σχε κατα τΥ)ν διάρκειαν τοϋ Εμφυλίου πολέμου καl nlν Επι&υμίαν του δπως 
&ποσυρ&ii ταχέως των βυζαντινών Εδαφών τα όποία είχε καταλάβει 2

• ·ο 
Δουσαν έδέχ-θ·η τοUς &πεσταλμέγους, &λλU. δΕν εδειξε κα&όλου προ&υμίαν Οπως 
Επιστρέψη τιlς κ~ταληφ{}είσας βυζαντινι1ς πόλεις εlς τΟν Καντακουζηνόν s. 
Βλέπων Ο ΒυζαντινΟς αϋτοκράτωρ t1lν &προθυμίαν ταύτην του Δουσάν, &πέ
στειλε καl δευτέραν πρεσβείαν &πειλών μΕ πόλεμον εlς περίπτωσιν &ρνητικilς 
&πανηlσεως· Ο Σέρβος δμως 1'1γεμΟη δΕν 1lλλαξε στάσι ν καt Ο ΚαντακουζηνΟς 
τότε Εζήτησε στρατιωτικ1lν βοή&ειαν &πΟ τΟν γαμβρόν του Επl {}υγατρl 4 έμί
ρην 'Ορχάν. ·ο ~Ορχιlν πράγματι fστειλε πλέον τών δέκα χιλιάδων Τούρκων 
στρατιωτών 5 ύπΟ ηlν διοίκησιν των υίώv του, οί Οποίοι {}ό Εβάδιζον μετα 
τών στρατευμάτων του Ματ&αίου Καντακουζηνού Εναντίον τών εlς τΥιν Άνα
τολικην J\1ακεδονίαν Σέρβων. Οί ΊΌϋρκοι δμως στρατιάΊται τού Όρχαν &πε
δείχitησαν κcii!ε i'iλλο παρa σύμμαχοι τών Βυζαντινών. 'Αφ' fίς στιγμijς 

ι S. L j ιι b i c', 'Έγfi·' &ν., Π, 326-327. l\ίonuιnenta H.agnsina (Zagreb 

1879), Ι, 221, 226. 
2 Κα'Ι•τακουtη\•ός, 3, 31. 
a "Εν-&. &'1'., 3, 31. 
.ι Ι 0 a η n i s C ο m η e η i m e d i c i, Vita Ioannis Cantacuzeni Ronνoeoruιn 

imperatoris, ed. Chr. Lopareν (Petropoli 1888, 7. Πρβλ. Ν. Jorga, Gesch. 
des osm. Reiches, Ι, 188- J89. 

u ΚαγτακουζηνιΊς, 3, 32. 

.. 
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μετεφέρ&ησαν εlς τΥιν Εϋρωπα'ίκην &κτΥιν προέβησαν εlς λεηλασίας καl άρπα

γας καl τέλος Επέστρεψαν εlς τΥιν Μικρclν Άσίαν, πρlν καν ελ{}ουv εlς σύy

κρουσιν μετα των Σέρβων, πρΟς μεγάλην ίκανοποίησιν του Δουσάν. Οϋτως 

&πέτυχεν 1l πρό)τη προσπά&εια του Καντακουζηνοίί, δπως &.ποσπάση δια τfις 
βίας &πΟ τοUς Σέρβους τα κατακrηθ·έντα ύπ' α1Jτών βυζαντινό Εδάφη. 

Ό Δουσάν, Επωφελούμενος τf)ς εϋκαιρίας ταύτης, Εσrράφη πρΟς τU 

βόρεια τμ1lματα τοίi κράτους του εlς τα όποία εlχον r]δη εlσβάλει οί ΟΏγγροι 
~π ο τον νέον βασιλέα των Λουδοβίκον Α' (1342- 1385). 

•Άλλο πεδίον στρατιωτικών Επιχειρήσεων τών Σέρβων Ύ}νοιξεν εlς τU 

νότια σύνορα τού κράτους των μετα τΟν itάνατον τσU Βυζαντινού διοικη

τού τr)ς Θεσσαλίας 'Ιωάννου 'Αγγέλου του Πιγκέρνου. ~σ 'Ιωάννης "Άγγε

λος, δ Οποίος &.πέ-θανε κατα τΟ ετος 1348, γενόμενος -θύμα ·τού Ενσκ1lψαν· 
τος Εκ των Τατάρωv φοβερού Εκείνου λοιμού ι, ητο &νεψιΟς τού αύτο

κράτορος 'Ιωάννου Καντακουζηνού, διωρί"σ-θ·η δΕ ύπ' αUτοU &μέσως μετU 

τΥ)ν Ciνοδόν του εlς τΟν βυζαντινΟν itρόνον διοικηη}ς (χεφαλ1l) της Θεσσα

λίας μΕ τΟ δικαίωμα, δπως κατέχη τήν &έσιν αUτΥ)ν Εφ' δρου ζωi1ς 2 • MεrU 

παρέλευσιν μικρού διασηlματος &πΟ του Ηανάτου τού ~Ιωάννου 'Αγγέλου 3 

Uπέσrειλεν Ο Στέφανος Δουσαν τΟν Γρηγόριον Πρελοϊiμπον, Ενα τών ίκα

νωτέρων στρατηγών του, μΕ στρατΟν &ποτελούμενον κυρίως Εξ 'Αλβανών 4
, 

δ πως καταλάβη τΥ)ν. Θεσσαλίαν 5 • ·ο Πρελοϊiμπος δΕν συνήντησεν &ντίστα-

l κ α ν τ α κ~ υ t η 'I' ό ς, 3, 49 κέξ. ΠλΊlν τώv βυtανηνών πηγώ'Ι' ύπάρχουν και 
δυτικαt &ναφέρουσαι λε;ττομερώς ηlν καταστροφ1)ν ηlν όποίαν επέφερεν ό λοιμΟς 

εχ.εϊνος εiς τΟν πλη&υσμΟν του βυtαντινου κράτους (Chon. Estense Μ u r a t ο r i, 
lό, 448). 

2 Καγτακουζηνός, 2, 320. Γρηγοράς, 2, 644. 
3 'Εσφαλμένως ό V. Parisot (Cantacuzene, homme dΊ~tat et histol'ien 

{Paris 184:5), 212), γράφει δτι οί Σέρβοι κατέλαβαν την Θεσσαλίαν ζώντος τοϋ 

Ίωcί.ννου 'Αγγέλου. <Ο Κα'Ι•τακουζη'Ι•Ος (3, 147)~ ό όποίος ήτο σύγχρο'Ι'Ος τών 

γ~γον(Ίτων, U.-ναφέρει ρητΟ)ς τcl. έξης είς συγομιλίαν του μf. τΟ\• Στέφα\•ον Δουσ&.•• 

κατU. την διάρκεια'' τών διαπραγματεύσεcΟν των εξω-&εν της Θεσσαλονίκης τφ 1350, 
τα όποία δεν &.φΊlνουν χ&μμίαν &.μφιβολίαν ύπf.ρ της γνώμης του Parisot : «ϋστερο\' 

δε 'Αγγέλου του Εμου τετελευτηκότος &νεψιοϋ, δς fjρχεν ύπ' Ε:μοU πεμψ&είς, ύ.ρπό.
σας τιlς επαρχίας εχεις>> . 

.ι Περl του ρόλου τΟν &τοίαν επαιξαν οί • Αλβα\'οl εlς τΟ\' στρατΟν του ΔουσCι.ν 

βλ. C. ] i r e C e k, Staat und Gesellschaft im nιittelalterlichen Servien (Denk
schriften d. Kais. Akad. d. \\Tiss. in \Vien, Phil. hist. klasse, 5h, 1912), Ι, 

75. C. ] i r e C e k, «Albanien in der Vergangenheit», Ι (1916), 74. L. ν. Τ h a 1-
1 ό c z y · C. ] i r e C e k, «Ζ"'•eί Uι-kunden aus Nordalbanien», IAF, Ι (1916), 133 . 

5 <Ο C. Η ο p f, Geschichte Griecheniands Ι, 446, γράφει Οτι ό {Μνατος 
τσΟ Ίωcί.ννου • Αγγέλου καl 1Ί :ωτύ.ληψις τfjς Θεσσαλίας ύπΟ τ&ν Σέρβω>' ελαβον 

χci)ραγ κατcΊ. τΟ 1349. Την γνcΟμην του Hopf Ί1σπάσ&ηοαν καl οί Τ. Ι<' 1 ο r i n s k i j 
{ΖΜΝΡ., 206 (Σεπτ, 1879), 14), Ι. Ρω μα·γΟς {ΓρατιανΔς ΖcΟρtης, αU-&έντης 
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σι ν 1 Εκ μέρους τών Θεσσαλών, εαv κρίνω μεν &πΟ η)ν σιγΥμι των πηγών Επί 

τοίi σημείου τούτου, παρ' Ολον δη γνωρίζομεν &πΟ τΟν ΚανtακουζηνΟν 2 καl 

Γρηγορdν 3 δτι οί Θεσσαλοl ήσαν δνομαστοt δul τΟν στρατόν των κal ϊδιαι
τέρως δια τΟ &:ριστον ίππικόv των. Συγχρόνως Cί.λλα σερβικΟ: στρατεύματα 

κατελ{Μντα Εξ 'Αλβανίας κατέλαβαν τfιv "Ηπειρον, Άκαρνανίαν καl Αiτω

λίαν, αί όποίαι προσ1ιρηl&ησαν Επίσης ε!.ς τΟ κράτος τοίi Στεφάνου Δουσάν \ 

Αευχcίδος. Ίστορcr.l] :τραγματε[α του ΚαΟ·. Κ. ΧΟ.τφ (Κέ.ρκυρα 1870), 270), r.αl 

\\τ. l\f i 11 e r (The Latins in tbe Levant ( ιondon, 1908), 230). ΊΙ χρονολογία 
δμως ωJτ1l δεν f1Jστα1}εl διόη Εχομεν δύο χρυαόβουλλα τοϋ Δοι,σCι.ν clπολυ{}έ·ντα κατιl 

Ν οέμβριον 1348 ύπf:ρ δύο μο,•&ν τfjς Θεσσαλίας. Δι δ. μέν τΟ -δπέρ της μονής τοiί 

Άγ. Γεωργ[ου τδ'}ν Ζαβλαντίων παραπέμπω είς τΊ1ν εr::δοσι'\' του Ν. Α. Β έη («Σερ
βιΧiι καl βυtαντιακc't. γράμματα Μετηδρου», Βυ~αντίς, 2 (1912), 59- G2), δια δΕ τΟ 

ύπέρ της μονfις Λυκουσάδος εlς την fκδοσι:ν τού D. Α η a s t a s i j e Υ ί c' («Dνe 

DuSanoνe grCke hrisoνulje», SpomenH:: Kra1jevske Akadeιnije, f)f) (1922), 
34 ~ 3G) διότι δυστυχ&ς δΕν μου εiναι προσιτf)ν τ1)ν στιγμ1)ν ταύτην τf) Εργον τ&ν 

Α. S ο 1 ο ν j e ν- V. Μ ο S i η, GrCke poνelje srpskih vladana (Beograd 1936), 
τ() δποΊ:ον πρέπει ·να χρησιμοποιηται δμοϋ μετα τ{δν βιβλιοκρισιιΊJν τοϋ Μ. Λάσκαρι 

Revue Interη. des Etudes Balk., 3 (1937), 268-272) 1 καl.Π. Anastasijevic' 
(B_γzantioη, 12 (1937), 625~638). Συ'\-επόΊς δικαιολογημένως γράφει δ Α. Solo~ 

ν j e ν, Byzaηtinoslavica, 4 (1932), 169) δτι δ <<Δουσό.ν πρέ;ι;ει νCι. εΤχε καih.J;ι;ο~ 

τάξει τι)ν Θεσσαλίαν προφανώς τόν Νοέμβριον του 1348». 
1 Βλ. C. Hopf, 'ΈνD·' &ν., Ι, 446α. "Ο Α. Soloνjeν (Byzantinoslavica, 

4 (1932), 166) έξέφρασε η) ν γνcόμην δτι ή κατάληψις τ1]ς Θεσσαλίας «ύπηρξε'' &πλcΟς 
εtρηνικ1~1 κα-&υπότασις κατόπι\' σημαντικών διαπραγματεύσεων, &πως χατα τΟ 1312 
και 1343». Δια τcOv τελευταίων χρονολογιών δ Solovjev εννοεΊ: το)ν συμφω\•ίαν 
μεταξiι τών Θεσσαλών &ρχόντων καl. του Κανταχουζηνου δι&. τfjς δποίας οί πψΟτοι 

ύπεχρεοi:iντο δπως &ναγγωρLσουν τας βυζαντινrlς U.ρι.ας λαμβύ.'\•οντες cΟς &ντάλλαγμα 

πολλα προνόμοια (πρβλ. Κ α ν τ α κ ο υ ζ η\' ό ν, 2, 320). Λοιπό'\' δΕν εΙ ναι &πί{}αγον 

να συνέβη κcί.τι ;ι;αρόμοιον καl μεταξiι τ&ν Θεσσαλών δ.ρχόντων και ταίί Δουσάν, 

εφ' Οσον μάλιστα γ'\•ωρίζομεν δτι f1 Θεσσαλία r.ατα τ1)ν :lποχ1)ν :lκειλ•ην ύπέφερε ύ,-τΟ 

του λοιμού καl τ&ν συνεχών λεηλασιών ύπΟ τcΟν Βλάχων καl 'Αλβανών (πρβλ. 

Καντακουζηνό ν, 2, κεφ. 28, κα&UJς C. JireCek, Staat und Gesellschaft, 
Ι, 35, και Ι. S ο k ο 1 ο ν, Vizaηtijskij Vreιnennil{, 24 (1Η23- 192G), 30). Άφ' 
έτέρου ε1'\•αι γνωστΌν Οτι δ Δουσrλν 6γινε κύριος πολλcϊηι πόλεων, διU. παροχ-ής προ

νομίων. (Τ1)'' σχετικ1)ν περl τού ζητ1lματος βιβλιογραφiαν βλέπε εtς Ι. S ο 1 ο ν j i e v, 
"'Εν{),' &ν. 166, 36). Σχετιr.ι1Jς δμως μΕ τ1Ίν Θεσσαλίαν οUδεμίαν τοιαύτη'\' εΥδησιν 

έχομεν είς τας ;ι:ηγάς μας. Τούτο δΕν σημα[\•ει δτι αποκλείεται ,,α έχουν συμβfj 

εtς η)ν Θεσσαλίαν παρόμοιαι περιπτιl>σεις μΕ έκ:::ίνην τoiJ Ίωάν\•ου Τσάφ.:ι. Όρσιλ•η 

Δούκα εtς τι)ν 'Ήπειρον (βλ. I. Ι' ω μ α,, ό ν, "'Εγ[}>' άν. 232 κέξ. καt Σ π. Λ rJ. μ
προ ν, «'Έγγραφα έκτου Aι-chiνlo Caρitolino» ΝΕ, 20 (1H.2G), 303 κέ;.). 

2 Κα'\•τακουζηνός, 2, i-:1~5, 391~392. 
3 Γρηγορας, 2, 637, GG3. 
4 'Όσο'\' &φορη. εις τι) έτος της καταλ;lψεως τfjς Ή:τε(ρου -ίJπΟ τc\ιν Σέρβω'\' 

6χουν έκφρασ&η διάφοροι γνcΟμαι. Ό Σ;.:ώτος ίστορικΟς G. Ι~' j η Ι e γ (Α History of 
G:reece {Oxffπcl 1877}, IV, 12Ω), το:το{};::τει τΟ γεγονΌς ε1.ς τiJ iiτος u;JQ, ό ν. :J\f a~ 
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Πληροφοροί~με-θα Εκ συγχρ<)νωv πηγ<tlν δτι οί Σέρβοι Υισαv περl τU τέλη του 

1348 1lδη κύριοι όλοκλ1lρου τi)ς Θεσσαλίας, ΕκτΟς τfίς lνlαγνησίας, {ι όποία 

διετέλει ύπΟ τοUς Καταλανο-l1ς καl εύρίσκοντο Εξω{}εν τού Βενετικού λιμΕνος 

τοu Πτελεοu (Ίταλ. P!Jitelleo, Fiteleo η Feteleo) lπl τiϊς δυτικiϊς πλευράς 

τiiς είσόδου τού Παγασητικού κόλπου ι. 

τα νεοκατακτηfiέντα Εδάφη διηρέ{}ησαν διοικητι~ώς είς δύο tμΊlματα. 

ΤΟ εν ύπΟ τΟν δεσπότην ΣυμεΟη• 2 περιελάμβανε η1ν "Ήπειρον καl Αlτωλοα-

]{ ιι S c ν (lstω·iCeskija ro?.yskanija ο Slaνjan<ι]ι ν Albanii ν srednie νel{a (Vaι·
Saνa 1871 ), 46) γράφεt δτι οί. Σέρβοι :ι.ατέλαβον τά 'ΙωάνVL'\'0'. κατα τΟ 1340, ό 

Τ. r~~ 1 ο r i η s k i j (Juznye sla ''ianie i Vizantija, Π, 169, 3) ,-τ;ρό τοϋ 6τους 1348, 
ό Α. Ρ ο g ο d i n (Istorija Serbii ( s. Peterburg r 1910]) I 67' 73) ;tρΟ τοϋ Ετους 
1345, καl εσχάτως ό ΊσπανΟς κα1}ηyηη)ς s. c i Γ a c Ε s t ο Ρ a η a n (ΕΙ legado 
de la basilissa Marίa y de los dCspotas Thoιnas y Εsaίι de Joannina (Barcelona 
19-!3), Ι, 114) κατό. τό 1349. 'Επίσης ό Ι. Ρ ω μ α ν Ο ς ("Εν-&' ά''·, εις τόν γενεαλο

γικόν πίγα:ι.α εiς τό τέλος του βιβλιου) {}έτει τΟ γεγογ0ς εl.ς τΟ 1350. Όρ-&η εί'\'αι f1 
γηί)μη τοϋ C. J i r e C e k (Gesch. d. Serben, Ι, 395) κατrl τfι\' όποίαν ή "Ηπειρος 

μετCι της 'Ακαρνανίας καί Αlτωλίας κατελήψ\}ησαν κατα τΟ 1348, δπως καl ή Θεσ· 
σα.λία, Εφ' δσον κατέχομεν Επιστολfιν του Δουσαν τfjς 3ης Ία'\'ουαρίου 1349 τ1l'' 
όποία ν ύποyρcί.φει όJς «iιnperatoι· Raxie et Roωanie, dispotus Larte [='Άρτα] 
et Blacl1ie comes». 

1 Misti, XXVII, Foi. 11. S. Lj u bic', 'Έ,•-&' &ν., ΠΙ, 110,169,174. Περl. 
Πτελεοϋ βλέπε Ν. Γ ι r_x ,, ν ο π ο -ίι λ ο υ, «"Η μεσαιωνικ1) Φ1}ιώτις καL τα έν- αtJτtj 

μνημεΊ:α», ΔΙΕΕ, 8 (1922), 18 ~ 38. Οί Σέρβοι ουδέποτε κατέλαβαν η)'\' νijσον Εli

βοιαν όJς Ενόμισεν δ S. Palanzoν (o:Jugo~νostok Eνropy v ΧΙVν,», ΖΜΝΡ, 
94 (' Απρ. 1857) 9:1:' πράγματι Εγένο-ντο κύριοι του Πτελεου δια f,ν μικρΌν διcί.στημα, 

ιtlς εξάγεται Εξ Επιστολfjς τfjς Βενετικης Δημοκρατίας τfjς 14ης Μαρτίου 1350 πρΟς 

τΟν Δουσάν, εi.ς τiιν όποίαν 6.'\•αγιγ'\•όJσκομεν μεταξiι dλλων τΟ:. έξης: «ad factιιιn 
damnorum illatorιιm per. illos de Compagna et Albaneses nostris fidelibus 
Plιetelei, rescribatur eis [sc. baiulo et consiliariis Negropontis!, quod graνa

mnr et turbaιnus de da1nnis preιnissis, et placeat nobis provisίo, quaιn fece· 
runt in mittendo ad illos de Coιnpagna et ad illum Pι-ealipo pro satisfactione 
et emenda dictorum damnorum, et quod pro parte nostra scι-ibimus et sic 
fiat litteras ηostras domino- -regi Rasie pro satίsfactione dictorunι damno· 
ι-um, et ut illunι Prealίpo subditum suum corrigat et admoneat taliter, qιιοd 
in posteruιu non ιπesumat damnίfacere nostra tes vel adherere damnificantibus 
eos, ίη ea forma, quam pro honore et bono facti cognoνerinιus expedίrei-. (S. 
L j u b ic', "Εν-θ·' &.ν., ΙΙΙ, 169)."Αλλην μαρτυρlαν περl τfjς καταλt'ιψεως τοϋ Πτελεοϋ 

ύπΟ τίϊ)ν Σέρβων &ποτελει τΟ γεγονΟς Οτι δ βcί.ϋλος της Ε-όβοίας 'Ιωάννης Ίουστι'\•ιά

'\'ης εκτισε κατα τΟ 1366 δια δημοσίων :lξόδω\' τΟ καταστραφΕν ύπΟ τών Σέρβων καl 

ΆλβανΟη• στρατιωτι1ιν διοικητ1Ίριον τών Βενετώγ διοικητών (rettori) ε!.ς τΟν Πτε

λεόν. Πρβλ. Τ. Νερούτσου, «Χριστιανικαl ΆΊΗ)\'αι, ΔΙΕΕ, 4 (1892), 200, 1. 
2 "Ο Συμεc:Ον Ύjτο έτερο-&αλ1)ς δ.δελφΟς τοϋ Δουσάν, διότι ijτo υίΟς τοϋ Στεφά

'\'Ου Οϋρεση Γ' καL τfjς Μαρίας Παλαιολογίγης, -&υγατρΟς του 'Ιωάννου Παλαιολό

γου (&δελφού του α-ότοκράτορος Μιχαηλ Β') καl εγγονης τού Νικηφόρου Χούμνου. 

Βλ, Μ. L a s k a r i s, Vizantiske princese u srednjevekovnoj Srbiji, Prilog 



62 Γεωργίου Χρ. Σούλη 

καιινανίαν, τΟ δΕ Uλi.o ύπΟ τΟν καίσαρα Γρηγόριον Πρελοίiμπον 1 U.πετελείτο 
εκ τΥlς Θεσσαλίας 2

• Ό Γρηγόριος Πρελοϋμπος ύπf}ρξεν είς των πλέον ίκα· 

νJn• καl ευνοουμένων στρατηγών τοίι Στεφάνου Δουσάν, ό Οποίος μάλιστα 

1\το καl γαμβρος τοίi Σέρβου 1\γεμόνος έπl τjj {}υγατρί του Etρ1]vn '. Ό 

istorijί vizantiskosrpskicl1 odnosa od kraja ΧΙΙ do sredine XV vel{a (Beograd 
1926), 88. Χωρlς άμφισβ1lτησι\• έσφαλμέ,•ως αναφέρει ό Γρηγοράς (3, 557), τΟν 
Συμεiον όJς υ ίΟ,, του Δουσάν, τΟ δε ΧρονικΟν τ5η• μοναχ&ν Κ ο μ ν η '' ο ϋ καl Π ρ ό
z λ ο υ (lκδ. Cirac Estoρanan, 36) (\Jς αUτό.δελφο\' του Δουσάν. Ή r.υριωτέρα β ι· 
βλιογραφία περl. τού ΣυμεWν εΙ ναι: Ν i ko 1 ο v i c', «SrlJski Koιuneni», Glasnik, 
12 (1860), 397-473,13 (1861), 283-357. Ρ. Srec'kovic', «Car SiniSa Pa1eo· 
log Nemanjic' i despot Janinskί Τοωa», GJasnik, 27 (1870), 226 · 240. (ΤΟ 

ϊδιον ύλικΟν περιέλαβεν δ Srec'koνic' καl ε!.ς nlν !.δικήν του Istorija srpsko_ga 
naroda (Beograd 1884), 2, 738- 744). R. Α g a t ο η ο Υ i c', Car Siιneon · SiniSa 
Nemanjίc' Paleolog (Beograd 1893). 

1 Περl. τ&ν διαφόρων τύπων του Ονόματος τrιυ Πρελούμπου βλ. S. C i r a c 
Estopanan, ε,,&· &ν., 1, 189,99 εlς οϋς :τrροσ{}ετέοι: Prealipo (S. I~jubic, 
'ΈνfJ·' &.ν., 3, 110, 169), Prilup (Don Manro Orb'ini, Il regno Ωegli Slavi, 
hoggi coπottamente detti Schiavoni (Pesaro 1601), 271). Π;:-ρl.. τού σχηματισμσυ 

του σλαΒι::.ωυ Ονόματος PreJjub βλ, F. Μ i k Ι ο s i c h, Die Bildung der sla
νischen Personeη-und Ortsnaιηen, Heidelberg 1927, 71. Περl της δράσεως του 

Γρηγορίου Πρελούμπου έν γένει βλ. S t. Ν ο v a k ο v i c', Stara srpska νoiska 
(ιiνατύπωσις έΧ τωJ Ratηik Beograd 1893), 141 · 142 καl Ε. d e Β ο Γ c h g r a ν e, 
«L'eιnpereur Etienne Dourhan de Serbic et Ia peninsule baH:anique an XIVe 
siecle», Bulletins de lΆcadeιnie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
Aι-ts de Belgique, 8 (188~), 420. 

2 <Η Θεσσαλία καλεϊται συνΎΊ-&ως ύπ(J τ&ν Βυζαντι·ν&ν iστορικ(Ι)ν της περιόδου 

ταύτ;ης Βλαχία, Μεγάλη Β).αχlα 11 ιί iιι Έλλάδι lΊλαχlα. Mf: τ(ι ίστορικο · γεωγραφη~Ον 
αf,ηΊ πρόβλημα 1lσχολ1l&ησαν παλαιότερον οί G. Μ η r η η (Istoria Roιninilor din 
Pind, VaJal1ia J\faι-e (980 · 1259), Bucnresti 1913) r.αi Ν. Ι ο r g a (Histoire des 
Rωnains de Ia peninsu1e des Balcans (Albanie, Macedoine, :έpire, Thessalie, 
etc.), Bucarest 1919, σ. S κέξ.), §σχάτως δε ό Ι. Nistor, «Originea Romini
lor din Balcani si \llahiile din Tesalia si Epir», Meιnoriile sectiei istoriea 
Acad. Rom., Seria ΠΙ, 26 (1944), 151 · 212 καl «Les \lalachies de Thessalie et 
dΈpire:o, Academie lZouιnaine, Bulletin de la section historique, 25 (194.4), 
228 · 230, χωρtς δμως ίκανοποιητικιl αποτελέσματα απΟ iστορικογεωγραφιzης επο

ψεως. Μία έξα·γτλητιΧΊl μελέτη περί του ιJ.χριβοίiς όρισμου καl τ&ν τυχών του γεω· 

γραφικοίi Ονόματος «Μεγύ.λη Βλαχία» δΕν ύπό.ρχει δυστυχ&ς &κόμη. 
3 Γ,•ωρίζομεν δτι 1l έν λόγφ Είρ1'jνη Ύjτο κόρη τοϋ Δουσό:ν έξ ένΟς χρυσοβούλ· 

λου του Οtίρεση Ε' (υίου καί διαδόχου του Δουσι:'t,•) &.πολυ&έντος κατό. τΟ 1357 ύπΕρ 
της μονης τ;οϋ άγ. • ΑfJ·ανασίου του "Α-&ω, δια του όποίου έπιχυρcίJνει τα κτ1lματα 

της καισαρlσσης Εl.ρήνης, χΊ'ωας Πρελούμπου καl &δελφης του. Βλ. τljν !iκδοσιν τοίJ 

χρυσοβο-ύλλου ε1ς D. Α η a s t a s i j e ν i c', «Srpski arhiν Laνre Atonske», Spo· 
menik, 56 (1922), 6. Πρβλ. Ν. Α. Rέην, Βυζαντ(.ς, 1 (1909-19l0), 236β, 1 καi 
C. J i r e C e k, 'Έν&' &ν., Ι, 388, 4.'0 Α. S ο 1 ο ν j e v ("Εν&' &ν., BJ·zantinosl"a· 
vica, 4 (1932), 166), έκφράζει ηlν γνώμην δτι αί λέξεις «ljubeznoj sestroju». 
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Hopf ι γρriφει δ τ: ι ό Πρελοϋμπο; <<der neben deιn DesιJoten I-ιiberis der 

erste in seinen1 Ι=τοU Δουσc'ι:ν] Rathe \var>>, χαl ό 'Ιωάννης Καντακου· 
ζηνός 2 , Εξαίρει τ ας (lρεη'tς τοίi Σέρβου στρατηγού. 

Σχετικώς μΕ τc'ι δρια τώv ύπΟ ηlν διοίκησιν του Γ-ρηγορίου Πρελούμπου 
ΕδαφcΟν Επικρατεί σύγχυσις, καl τοϋτο, λόγcρ τών πενιχρών και αντιφατικ<iJν 
εlδ1lσεων περl τοϋ ζητήματος, τΟ:ς όποίας μιΧς παρf.χουν α't βυζαντιναl πηγαί. 
'Εξ ΕνΌς χωρίου τοϋ Καντακουζηνοϋ εlς τΟ όποίον γράφει σχετικώς μΕ τa 
Σέρβια δη ησαv «πόλις δΕ ταύτα, ου μικρά, Εν με&ορίοις Βοττιαίας κειμένη 
καl Θετταλίας, fiς ήρχε μετr't τΥjς Ciλλης ΘFτταλίας Πρεάλιμπος» s, δυνάμεftα 
να Εξάγωμεν τΟ συμπέρασμα δτι τα βόρεια σύνορα εξετείνοντο Ολίγον βορειό
τερον τ6Jν Σερβίων. τα &νατολικc'ι σύνορα ιlπετέλει 1l Θεσσαλικfι &κτΥι τού 
Αϊ γα ίου πελάγους 4 , τα δΕ νότια εξετείνοντο μέχρι τού Πτελεού 5 καl τών 
εδαφών δυτικΟΟς αUτοϊi. τα δυτικα σύνορα είναι τέλος εκεί.να τα όποία δη~ 
ιιιουργοϋν δλην τΥιν σύyχυσιν. Μερικο\ 1<tέτουν τΥιν δροσειραν τΥjς Πίνδου δ)ς 
~α δυτικα σύνορα τών Επαρχιών τοϊi Πρελούμπου, Ενό) Ciλλοι πιστεύουν δτι 
Επίσης τμήματα τfις Ήπείρου μετα τfις πόλεως τών 'Ιωαννίνων διετέλουν 
ύπ' αύτόν. Κατα η1ν γνώμην μου, ό Πρελοϋμπος σUδFποτε ήρξεν Ήπειρω~ 

τικών έδαφών, διότι αί βυζαντιναl πηγαl &.ναφέρουν αUτΟν ώς διοικηηlν ti]ς 

[ =ιlγαπητrl &δελφ1l] τοίJ χρυσοβο1Ίλλου,, δΕν .πρέπει νδ. έρμη,•ευ&οUν κατU. γράμμα, 
&λλCL μάλλον (iJς έχουσαι πλατύτερον νόημα, δηλ. ά1ς σημαί'\'ουσαι ά;τλΟJς συγγένεια'' 
(ωdstvennίceju [=σuγγενι]ςJ). Μάλιστα ύποπτεύεται δτι ή ΕίρΎινη ijτo συγγεηlς του 
Οϋρεση έΧ της πλευρCίς της Έλληνίδος μητρός του. Πάντως ή γνό)μη του Solovje\r 
εΙ•ναι &πλfί ύπό-θ·εσις καt δΕν δύναται ·νομίζω νιl γίνη παραδεΧτή. Κατόπιν τΟ)ν ιi\•ω
τέρω δεν νομίζω δτι ει"Jστα{}>εϊ καl1l κατωτέρω γ\'όJμη τού Ν. Iorga (Histoire 
des Roumains de la ρeninsule des Ba1cans, 25, 2): <(On ne connait lJas l'ori· 
gine de Ia femιne de Prelioub: nons souρς:onnons cependant qu'elle appaι-te

ηait a la dynastie grecque», 
ι C. Η ο p f, "Εν<&' &ν,, Ι, 446, 93. Πρβλ. W a d d ί η g u s, Annales mino· 

rnm, Ετους 1351, &ρι{}. 3. 
2 Κ α ν τ α χ 0 υ ζ η,, ό ς, 2, 423 : «r.αl.. στρατηγΟν αUτοίς έπιστ1lσας τΟν ει"ηjιυχίq. 

κα1 τόλμη καl. ~:μπειρίq. τ&\' παρ' αύτcρ δυνατ&ν δοκούντα ύπερέχει\' Πρεάλιμπο\' 
fiJνομασμένον», καt 3, 130: «Πρεάλιμπος τ&ν παρό. Κράλ11 δυ,•ατ&ν, δς μάλιστα fδό
χει σuνέσει καi. εύτολμίq. χαJ.. τtϊ περί τιl πολέμια τιΊ'η• J.λλω\' προέχει ν f_μπειρίq.». 

3 "Εν-&' &ν., 3, 130 καΙ. 2, 355: «περL τι:'t με{}όρια Θεσσαλίας Χειμέ,•η πόλις 
(=Σέρβια]». Πρβλ, Ι ... Heuzey, Le mont Olympe et lΆcarnanie (Paris 
1860), 208. 

4 Γνωρίζομεν π.χ. δτι οί Σέρβοι ήσαν κάτοχοι άλυχ&ν παρ&. τΟ Λυκοστόμιον 
καΙ.. Κίτρος έπl. της Θεσσαλικfίς άκτfίς του Αίγα ίου πελάγους. Βλ. S t. Ν ο v a k ο· 
v i cΊ Zakonski spomenici srpskih drzava srednjega Yeka (Beograd 1912) 313, 
792. Πρβλ. C. J i r e c e k, Staat u. Gesellschaft, Π, 43, 73. 

5 Βλ. σε:ί,. 61 σημείωσι\' 1, 
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«Θετταλίας» 11 «τfiς Εν Έλλάδι Η/.αχίας»' 1l όπuία ε~;ετείνετο πρΟς δuσμό.ς 

μέχρι τfίς Πίνδου 2
• Ή γνό)μη Οτι ό ΠρελοUμπος ηρξε τμ1lματος τfjς Ήπεί· 

ρου καl τών 'Ιωαννίνων βασίζfται έnl των έξης: α) Εlς τΟ χειρόγραφον τού 

Χρονικού των μοναχών Κομνηvοϋ καl Πρόκλου, τΟ Οποίον έχρησιμοποίησεν 

δ F. Pouqueville κα{JcΟς καl είς ηlν Σύνοψιν τών :ΜετεcΔρων τi)ν όποίαν 

&νεκάλυψεν ό Ρ. Uspenskij Εν{}α &ναγιγνώσκομεν τα Πκόλουf}α: «Είτα καl 

την· Εν eΕλλάδι Βλαχίαν έπιπηδg καl ταύτην ύφ' έαυτΟν [=ΔουσΟ:ν} ποιησά

μενος σUν τfi πόλει τών 'Ιωαννίνων, έ:να τών αύτου σατραπών Πρέλουμπον 

οϋτω καλούμενοv, Ciρχοντα ταύτης &ναδείκνυσι». Παρατηρητέον Οτι ή φρά

σις «σlιν τfi πόλει των 'Ιωαννίνων» δΕν ύπάρzει εlς τΟ χειρόγραφον τΟ όποίον 

έtέδωκεν δ Γ. ΑLνιαν καt τΟ Οποίον {}εωρείται ώς τΟ Ο:ρχαιόπρον 3
• β) ΕLς 

τb &κόλουΒ,ον χωρίον του Χαλκοκονδύλη: «Καl τα &μφl ηlν Τρίκκην καl 
Καστορίαν Νικολάφ τψ Ζου.πάνφ καl τα περl ΑLτωλί.αν Πρεαλούπη [έπέ

τρεψε ό Δουσαν]» -ι. <Όσον &φoQQ εtς τΟ χωρίον του Χρονικού δΕν νομίζω 

δτι ή φράσις «σUν τ'fj πόλει τών 'Ιωαννίνων» συνηγορεί ύπΕρ της γνώμης 

δτι ό ΠρελοUμπος διωρίσ{},η διοικητιlς τών 'Ιωαννίνων έπίσης, διότι τΟ «ταύ

της» του κειμένου &ναφέρι:ται μόνον εlς «τΥιν έν <Ε/.λάδι Βλαχίαν», -τα ·δΕ 

'Ιωάννινα ουδέποτε ύπ1lγοντο γεωγραφικώς 11 Cί.λλως πως εΙς «ηΊν έν <Ελλάδι 

Βλαχίαν». ΤΟ Ίδιον τΟ ΧρονικΌν &ναφέρει δτι τα "Ιωάννινα ύπήγοντο είς 

τfιν ΑLτωλίαν ("Ηπειρον) ι; έν σχέσει μf εν μεταγενέστερον γεγονός: «Οί γ{'ι.ρ 

ΑLτωλοl άσμένως αUτΟν [=Συμε0Υι• Οl!ρεσην] προσεδέξαντο, καl ώς βασιλέα 

εί'Jφήμησαν, καl τ1Ίν "Αρταν σUv τοίς Ίωαννίνοις αί'Jτψ παραδεδιί'Jκασι μεΗJ. 

τών λοιπών φρουοίων, ών ή ΑLτωλία πασα κέκτηται» s. 'Αφ' έτέρου τΟ χω

ρίον του Χαλκοκονδύλη δΕν δύναται να -&έση έν &μφιβόλψ ηlν &χρίβειαν τών 

εlδήσεωv του ΚανταχουζηνοίΊ χαl του Χρονικού τοίΊ Κομνηνού καl: Πρόκλου, 

διcl τΟν λόγον δτι ό μΕν Χαλκοκονδύλης δΕν δ.ποτελεί πάντοτε &ξιόπιστον 

πηγ1lν 7
, δ δΕ ΚαντακουζηνΟς ύπfjρξε σύγχρονος τιΟν γεγονότων καl μάλιστα 

1 Κα'\•τακουζηνός, 3,-130,315. Χρο'\•ικΟν Κομ'\'η'\'ΟU καl Πρόκλου 

(i:κδ. Cirac Hstopanan), 35. 
3 Πρβλ, Βίον Δγ. Ά{}ανασίου (έκδ. Βέη), Βυζα'\•τίς, 1 (1909- 1910), 244: 

«Έ'\•τυχιbν δf. τφ προέδρψ Σερβίων Ίακώβφ, μα,•&ά'\•ει παρ' αl,τοU περl τ<Ον Στα

γ<Ο'\• ούτωσί' ·εστt τί φησι πολί.χ'\'ιΟ'\' έν με&ορίq;ι κείμενΟ'\' Ίωα'\•νί'\•ων και Βλα
χίας'». 

s S. Cirac Estopanan, "Εν&' ά'\•., Ι, 72, Π, 35. 
4 Χαλκοκονδύλης, Ι, 25 (έχδ. Darkό). 
5 ΎπΟ τΟν γεωγραφικΟν δρον Αlτωλι'α 11 ΆκαρJ·ω·ι'α ~:ν,•οε'iται f•πΟ n!n• Βυζαν

τιν&ν ίστορικω·v της Εποχης α{Jτης {ι 'Ί-Ιπειρος Χαi τα πρΟς νότον σ.Uτης Εδάφη του 

Δεσποτάτου τ1Ίς 'Ηπείρου. Βλ. Κ. Σ 6.-& α~ 'Ελλη'\'<κCι. &,•έχδοτα 1 Α, κγ', Β, καi S. 
Cirac Estopanan, 'Έν-tJ·' &ν., Ι, 116. 

0 Χρονικ(jν Κομνηνο·U καl Πρόκλου (έκδ. Ciι-ac Estopa11an), 37-38. 
7 Βλ. Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica (Budapest 1942) 1 Ι, 232. 
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έπολέμησεν, όJς {}·ιJ. 'ίδωμεν κατωτέρω, κατα του Πρελούμπου ό όποίος fiρzε, 
) • ' " - Α' 1' ' 'Υ ' " ' Χα) κατ' αίίτόν, τiϊς Θεσσα .ι ας και οχ ι της ι τω .ι ας . ποπτευομαι ο τι ο .-

κοκονδύλης συνέχεε τΟν Γρηγόριον ΠρελοUμπον μΕ τΟν υίόv του Θωμάν 

ΠρελοUμπον η Πρελούμποβιτς, ό όποίος lιπiϊρξε διοικηηlς τών 'Ιωαννίνων 

&πο τοϋ 1366- 1367 μέχρι τοϋ 1384. Ή πληροφορία δμως αί!τη τοϋ Χαλ

κοκονδύλη εξllσκησε μεγάλην fπίδρασιν έπl τών μεταγενεστέρων ίστορικών 

οί!τως &στε να δημιουργη&i'ί η έvτύπωσις δτι ό Γρηγόριος Πρελοϋμπος πρά

γματι ήρξε τών 'Ιωαννίνων. Οϋτως ό Εκ Ραγούζης Βενε.δικτίνος ~auro 
Orbίni Ι!γραψεν δτι ό Πρελοϋμπος (Prilup) fiτo «Despoto, & sιgnor 
d~ Iagnina, & d~altre contrade vicine» ~. ctv καl τοίiτο εύρίσκεται είς 

&ντίφασιν μΕ δσα γράφει είς Ο:λλην σελίδα του Lδίου Εργου του περl τών 

έδαφών τών χορηγη-&έντων ύπΟ τού ΔουσUν εLς τΟν άδελφόν του Συμε~ν. 
ΈκF-ί γράφει Οτι ό Δουσόν Εδωσεν είς τΟν Συμει1ν <<la Citta d~Iagnιna 
ίn Roωanίa, co tutto ίl paese fin'alΆrta, & ιnolti altri Castellί, & 
Cίtta, ch'erano in queί cotorni» '· 'Αναμφιβόλως ό Orbίnί Ίlντλησε τaς 
πληροφορίας διcl την πρώτην του γνώμ_ην έκ τού Εργου τΟυ Χαλκοκονδύλη. 

Ή έπίδρασις έπίσης του Χαλκοκονδύλη καl 1i παρεξήγησις τiiς φράσεως «συν 

τil πό/1 ει τών 'Ιωαννίνων» του Χρονικού του Κομνηνού καl_ ~ρόκλου. ώδ1~
γησε τοuς Α. Majkov ', C. Hopf', Ε. Muralt', Fr. Rackι ',\Λ/. Mιller , 
Ν. Βέην ~ καl G. Ostrogorsky '0 εlς τΟ συμπέρασμα δτι τα 'Ιωάννινα διετέ

λουν ύπΟ ηlv έξουσία\ι τού Γρηγορίου Πρελούμπου, τΟ όποίον νομίζω, όJς 

1 Καντακουζηνός, 3, 130,315. 
2 Don Mauro 0Γbini, "Εγ-f}' αν., 271 r:αl. 267: «Etolia fι'ι data a_ 

Prialupo», 
3 "Εν&' &ν., 270. 
4 Α. Ma j kov, IstoΓija srbskoga naroda (Beograd 1858), 82. 
;; C. Η 0 ρ f, "Εν&' &ν,, Ι, 446β, 458α. Έπίσης C. Η ο p f, Chroniques greco· 

romanes, inedites οιι peu connues (Berlin 1873), 530. 
G Ε. Μ u r a 1 t, Essai de chronographie byzantine (S. Petersbourg 1871), 

π, 624. 
1 F r. R a C k i, «Pokret na Slavenskom jugu koncem XIV i pocetkom 

XV stoljeca», Rad JugosJavenske Akademije znanosti i umjetnosti, 2 (1868), S?. 
s W. Μ i 11 e r, The Latins in the Levant 1 281 καt Essays on the Latιn 

Orient (Cambridge 1921), 451. 
9 Ν. Βέης, «Συμβολ1l είς τ1\ν ίστορίαν τών μαν&ν τών Μετεώρων», Βυζα'\-'· 

τίς, 1 (1909 -1910), 236α και .:Μετεώρου πί·ναξ &φιερωtl,εiς ύπΟ της βασιλίσσης Μα· 
ρίας Άγγελί·νης Δουκαί•νης Παλαιολογί-νης», Άρχ.'Εφ., (1f•11), 182β: . . 

10 G. Ο s t r ο g ο r s k y, «ΕΙ relicario de los despotas del Epιro», Archιvo 
Espanol de Arte y Arqueologίa, 6 (1930), 214, κα&Ο)ς :ωL είς την γερμα'\-•ικΊl'\-' 
βελτιωμένη'\' εκδοσιν της μελέτης του εlς τΟ SeminaΓiιι_n Kondakovianum, 4 
(1931), 1G7. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒVΖΑΝΤΙΝΩ~ ΣΠι:;ΥΔΩΝ 'Έτ~G Κ' 5 
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είπον 1lδη δΕν &νtαποκρίνεται είς την πραγματικότητα. 'Επίσης ι'Ί γνιi'Jμη τοίi 

Ι. Soko1ov Οτι ό ΔουσUν άμέσως μετα ηlν κατάλ-ηψιν τlϊς Θεσσαλίας «Ε:νε

χείρισε ηΊν διοίκησιν τΥ]ς χcΔρας εlς τΟν &δελφόν του Συμεc}Jν ΟUρεσην» 1 

ε Τ ναι Εσφαλμένη. Προφανώς ό Sokolov Εχει συγχύσει τα γεγονότα τlϊς κατα
λΛψεως τΥ)ς Θεσσαλίας ύπΟ τιΟν Σέρβων καl τοϋ διορισμοϋ τοϋ Πρελούμπου 

(1348) με μεταγενέστερα γεγονότα δτε ό Συμε0Jν ΟUρεσης εγινε κύριος τfiς 

Θεσσαλίας. 

Σύγχυσις Επίσης επικρατεί καl Οσον άφορQ. εtς τΟ ζιlτημα της πρωτευού

σης τοϊ:i Γρηγορίου Πρελούμπου. Οί περισσότεροι των ίστορικών τών &σχο

λη{)·έντων με τΥιv Σερβοκρατίαν εlς ηΊν Θεσσαλίαv~ μεταξl' των όποίων συγκα
ταλέγονται καl οί Florinskij καl Jirecek, &πέφυγον να {} ίξουν τΟ ζ1lτημα. 

Ό Hopf βασιζόμενος -Επl τfις γνώμης δτι τα 'Ιωάννινα διετέλουv· ύπΟ η'ιν 
έξουσίαν τοϋ Πρελούμπου, Εγραψεν δτι «Ciisar Gregor Preljub in J oan
nina seine Residenz aufscl1lug·» 2

, τΟ όποίον είναι &νακριβfς έφ' δσον τα 

'Ιωάννινα ύπ1lγοντο Είς τΟν Συμεών. Οί Π. 'Αραβαντινός 3 , Γ. Δεστούνης 4 , 
Ρ. Uspenskij ', L. Heuzey ", Ά. Άδαμαντίου ', Μ. Γούδας' και&σχάτως · 
ό S. Cirac Estopanan ιι, ύπεστήριξαν. ηΊν γνc.δμην δτι, τα Τρίκκαλα ήσαν ή 

πρωτεύουσα του Γρηγορίου Πρελούμπου. τέλος ό Ί. Βογιατζίδης" eξέφρασε 

διάφορον γνώμην συμφώνως μΕ τ1Ίν Οποίαν τc't Σέρβια ήσαν ή πρωτεύουσα 

καl Οχι τα Τρίκκαλα. Έβάσισε δΕ τΥιν γνό)μην του ταύτην έπl τών άκολο_ύ

!Jων φράσεων τοϋ Καντακουζηνοϋ: «ής [=τiiς πόλεως των Σερβίων] i]ρχε 
μετ& τfις άλλης Θετταλίας Πρεάλιμπος» 11 καl <<iι [ =τοπο{}εσίq; των Σερβίων] 
ό Πρεάλιμπος ένδιατρίβων, τάφρων μΕν ουκ Εδε1l{}η ... » 12

, αί όποίαι νομίζω 

1 I. S ο k ο Ι ο ν, <<Kι-upnye i nιelkie vlastelί v Fessalii ν eρohu Paleolo-
gov:.., Vizantijskij Vrenιennik, 2-! (1923 -1926), 4·1. 

2 C. Η ο p f, Gesch. Griechenlands, Ι, Η6β. 

,. Π. ΌΑ ρ α β α ν τ ι ν ό ς, Χρονογραφία τfjς Ήπείρου, 1, 132. 
4- Γ. Δ ε σ τ ο ύ 'I' η ς, Ίστορικ0γ Koμ·vη'\•oiJ μοναχοiJ καl Πρόκλου μοναχοiJ περt 

διαφόρων δεσποτ&ν της 'Ηπείι_ι~υ και τοϋ τυρά'Ι''\'ΟU Θωμα τσυ δεσπότου χαl Κομ-νη
'\'Οϋ του Πρελούμπου, ρωσσιστl μεταφρασ{)·έν, Ιδίαις καΙ πολλΠη• σημειό)σεσι fξηγη

{!>εν ύπΟ - (S. Peterbuι-g 1858), 7, 21. 
u Ρ. U s p e η s k i j, PuteSestvie b nιeteoι·skie i osoolinιpijskie ιnonastyri 

ν Fessalii (S. Peterbnrg 1896), 121. 
ι: L. Η e u z e y, Excuι-sion dans la Thessa1ie turque ( Paris 1927), 84. 
7 Α. 'Α δ α μ α ν τ ίο υ, «Έργασίαι Sν Μετεcδροις», Πρ::ικτικU. της ε,, 'Α{}ή

'\'αις 'Αρχ.'Εταιρείας 1909 ('Α{)-ηγαι 1910), 225, 1. 
8 Μ. Γούδας, Εtς κριτι;.ο]ν του του fi'Ι•ωτέρω δημοσιει'ιματος εtς τη·ν Βυζα'\•· 

τ[δα, 2 (1911-1912), 231. 
D S. Ciι-ac Estopanan, "Ενf}' cl·\'., Ι, 116,118. 
10 Ι. Βογιατζίδης, «ΤΟ Χρ)ν,χι)·ν τί;-η, .ί\Ιsτcc6ρων», ΕΕΒΣ, 1 (1924), 168, 
ιι Καντακουζηνός, 3, 130. 
12 ",Ε.ν-&' &ν,, 3, 131, 
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δΕν δικαιολογοϋν τΟ συμπέρασμά του. <Όσον &φορif. εlς ηΊν πρόπην φράσιν 
δΕν πιστεύω δη Εννοεί αύτΟ τΟ όποίον γράφει ό Ί. Βογιατζίδης, διότι την 
στιγ~ηΊν xu.τU τιΊν Οποίαν ό ΚαντακουζηνΌς όμιλεί εLς τΟ Εργον του έν Εκτά
σει εlδικιiJς περl τώv Σερβίων {J φράσις «fiς ήρχε μετ& τfjς ι1λλης Θετταλίας 
Πρεάλιμπος» δΕν σημαίνει δτι τα Σέρβια είχον την {}έσιν πρωτευούσης, &/.λα 
Οτι άπλώς ί~-ηlγοντο εlς τΟν ΠρελοίΊμπον δπως καl όλόκ/,ηρος 1'1 Θεσσαλία. 
<Η δΕ δευτέρα φράσις πρέπει να έρμηνευ&ίί έν σχέσει μΕ τα γεγονότα εlς τα 
όποία &ναφέρεται, τ.ε. την Εκστρατείαν τών Βυζαντινών κατα των Σέρβων 
είς t1Ίν ΜαΥ.εδονίαν κατΟ: τΟ 1350 καl Ίδιαιτέρως η1ν εlσβολ1Ίν τίΟν βυζαντι
νών στρατευμάτων εlς τ1Ίν Θεσσαλίαν. "Η το φυσικΟν λοιπΌν κατΟ: την κρίσι
μον Εκείνην στιγμ1Ίν δπως σπεύση ό ΠρFλοίiμπος μf τΟν στρατόν του εlς τα 
Σέρβια, τα όποία &πετέλουν, λόγφ της γεωγραφικlϊς των {)έσεως, Clριστον 
δχυρόν ι, πρΟς &πόκρουσιν τοίi Εχι~-ροϋ. Συνεπώς εαν ό Πρε/.οίψπος παρευ
ρίσκετο κατ& nlν στιγμ1lν έκεί,·ην εlς τα Σέρβια δΕν σημαίνει δτι διέμενεν 
Εκεί μονίμως καl δτι 1l πόλις αυτη ήτο ή πρωτεύουσά του. ΤΟ σχετικΟν χω
ρίον τοϋ Καντακουζηνοίi δΕν Επιτρέπει τοιούτου ε'{δους ύπο{}έσεις. Κατα την 
γνώμην μου, Εκείνοι oL όποίο ι Εξέφρασαν τΥJν γνώμην δτι τα Τρίκκαλα ύπfiρ· 
ξαν 1'1 πρωτεύουσα τοίΊ Πρελούμπου 8χουν δίκαιον δι& τοUς έξfις λόγους: α) 
τα Τρίκκαλα είναι fv έκ τών πλέον στρατηγικών σημείων τfις Θεσσαλίας καl 
είναι καλώς (Οχυρωμένα ύπΟ τΥ]ς Lδί.ας φύσεως 2

• β) Ό Πρελοϋμπος έδολο
φονll{}η παρΟ: τα ΤρίΧκαλα 3 Εγκαταλείψας ηΊν σύζυγον καt τΟν υlόν του εlς 
ηΊν πόλιν αl!τήν 4 • γ) Ό ΣυμεΟ)ν 0\Jρεσης, ό όποίος Εγινεν &ργότερον κύριος 

τΥις Θεσσαλίας διέμενεν εΊς τα Τρίκκαλα 5 • 

Ί-Ι &κοιβ1lς χρονολογία τού διορισμού τού Πρελούμπου ώς διοικητού 
(καίσαρος) τfις Θεσσαλίας CiEν fχει διαλευκαy{}Υj Επαρκώς καl τούτο λόγφ της 
σιωπfις τών Πηγώγ fπl τού ζητήματος. Έκ τών &σχολη-θέντων μΕ τΟ ζήτημα 

1 "Εν-θ,' &ν., 3, 130, 131. Πρβλ. L. Η e u z e y, Le ιnont Olympe et lΆcar· 
nanie (Paris 18GO), 208 καl S. Cirac Estoρanan, ''Ενi}' &ν., Ι, 151. 

2 1-Ι. L e a }{ e, Travels in Noι-thern Gι-eece, Ι, 426 κέξ., IV, 258 κέξ. 
~ Βίος ό.γ. 'Α&α'Ι'ασί.ου (Εκδ. Ι3έη), Βυζαντ;ίς,. 1 (1909 -1910), 258 · 259 (fκδ. 

Λάμπρου), ΝΕ, 2 (1905): 84. Πρβλ. Ι. Βογιατζίδην, fγ 'Λtι,ηνdς, 24 (1912), 
352-354 καL ΕΕΒΣ, 1 (1924), 169. 

~ ΧρονικΟν Κ ο μ" η ν ο υ καl Π ρ ό κ λ ο υ (Εκδ. Ciι-ac Estopanan), 38: «τε

·&νηκWς γU.ρ δ Πρέλουμπος Sκεϊγος, κατέλιπε ταύτην {=-;..:αισάρισσα\•} ε,, τfi Τρικκύ.

λων πόλει μετα και υίέως», 
5 "Εγ&' α, .. , 37: «Υ.αi εν τϋ τcϊη• Τρικκάλων πόλει τιl βασίλεια επ1]ξατο».Έπί.

σης τΟ Rodos1ov ΧαL μεσαιω-νικΟν σερβιΧΟ'Ι' χρονικΌν γρrίφουν (κατα μετάφρασίν 

μου) δτι δ Συμε(Όν «Sκυβέρνησεν εiς έ.λληγικdς χ(r}ρας εtς τ•'lν πόλι'\' τίδν ΤρικΧάλων 

ενtJ'α καl ιiπέ{}α'\'6» (L. s t ο j a n ο Υ i c', «Sι-pski rodo~luνi i letopisi:.' Glasnik, 
53 (1883), 11, 62. 
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τοίiτο οί C. Hopf 1 καl :rvi. Γούδας 2 έπρότειναν τfιν χρονολογία ν 1350, ό 
Ά. Άδαμαντίου" τi]ν χρονολογίαν 1353-1354 καl δ Ί. Βογιατζίδης' η]ν 

χρονολογίαν 1348. ΚατCι πάσαν πιitανότητα ό Πρελοίiμπος διωρίσ{}η καίσαρ 
άμέσως μετι1 τl)ν κατάληψιν τΥις Θεσσαλίας ύπΟ τών στρατευμάτων του, 

δηλαδfι κατcl τΟ δτος 1348. ΤοUλάχιστον αύτ1lν τΥιν έντύ:rωσιν δίδει τΟ &κό

λου{}ον χωρίον τοϋ Χρονικοί) τοϋ Κομνηνού καl Πρόκλου, 1'Ί μόνη πηγη η 
όποfα ρίπτει Ολίγον φώς έπt τοϋ ζηηlματος: «Είτα καl τfιν έν Έλλάδι Βλα· 

χίαν έπιπηδ(J Ι=ΔουσUν] καl ταύτην ύφ' ΕαυτΟν ποιησάμενος Ενα τών αυτου 
σατραπών Πρέλουμπον οϋτω καλούμενον, {iρχοντα ταύτης άναδείκνυσι, τQ} 

του καίσαρας &.ξιώματι τοϋτον τιμήσας» 5
• ~Άλλωστε εκ μιας Επιστολiiς της 

Βενετικfjς Δημοκρατίας πρΟς τΟν Δοuσδ.ν γίνεται φανερΟν δτι ό Πρελοϋμπος 

(Prealipo, κατα τi]ν έπιστολΎιν) i\το διοικητiις τiiς Θεσσαλίας 1\δη προ του 

ετους 1350 '' 
Κατ&. τf)ν περίοδον κατα τf)ν όποίαν οί Σέρβοι κατέλαβαν ηlv Θεσσα

λίαν, "'Ηπειρον καl Αlτω/_οακαρνανίαν καl Εστερέωνον τf)v -&έσιν των ε'ίς τα 

Εδάφη αίJτά, οί Βυζαντινοl δι1lρχοντο νέαν κρίσιν. ·ο αύτοκράτωQ Καντα
κουζηνΟς Ύιτο &σίJενi}ς έπl Εν Ετος καl έκτΟς τούτου εύρίσκετο είς διαφορδ.ς 

μετa τών Γενουηvσ(ων του Γαλατά κατ&. τα ετη 1348- 1359 ', Ή Βενετία 
καl ό Δουσclν &έλοντες δπως έπωφελη{}οίiν της εί'Jκαιρίας, προσεπά{}ησαν δπως 

σχηματίσουν συμμαχίαν στρεφομένην f.ναντίον τοίi Βυζαντίου δύο φοράς, τi}ν 

μeν πρώτην πρωτοβουλίg τijς Βενετίας (1349)" η]ν δe δευτέραν πρωτοβουλ(g 

1 C. Η ο p f, Cbroniques greco ~ romanes, 5ΣΟ. Εις τΟ βιβλί.ον άναγράφεται 

1Ί χρο\•ολογία 1340, τΟ όποίΟ\' εί\•αι άνα\•τιρρ1lτως τυπογραφιχΟν λάf}ος, διότι 11 Θεσ
σαλία ώς γνωστΟν δέν είχε κli'ν καταληφ{Ηi τότε ύπΟ των Σέρβων καl ό ίδιος δ 

Hopf προτείνει άλλου τΟ έτος 1350. Ό Ν. Α. Βέης (Βυζα•ντίς, 1 ( 1909 -1910), 
236α) ακολουf}ων τΟ,, Hopf. επρότεινε τΟ €τος 1340 χωρiς ,,α προσέξυ Οτι πρόκειται 

περl τυπογραφι:ωii λάf}ους. 
2 Μ. Γούδας, Βυζα·ντίς, 2 (1911 -1912), 241. 
3 Α. Ά δ α μ α ν τ ί ο υ, "Εν&' ά''·, 225, 1. Εϊ,•αι προφα\•Ες δτι ό Άδαμαντίου 

επρότεt\'ε η)ν ανωτέρω χρονολογίαν παρερμηνεύσας μίαν πσ.ράγραφον του Hopf 
(Gesch. Griechenlands, Ι, 446β). 

1 Ι. Βογιατζίδης, 'Έ,•f}' ά'\•., ΕΕΒΣ, 1 (1924), 167. Εiς προγενέστερο\' 

δμως δημοσίευμά του επρότει\'ε τΊ)ν χρο\•ολογίαν 1350 ('A{}η,•Ci, 24 (1912), 352, 1353). 
5 ΧρονικΌν Κο μ">'η">•οii Χαl Πρόκλου (εκδ. Cirac Estopanan), 35-36. 
c S. Lj ιι b i c', 'Έν1}' ά\'., ΠΙ, 169. 
7 Γρηγορας, ΙΙ, 841. Πρβλ. G. Os trogorsk:γ, Gesch. d. bj-'Z. Staa

tes, 380. 381 καl Ε. s k r z i n s k a j a, «GenuezCj-' v Konstantinopole Υ xrνv ,», 

Vizantijskij Vreιnennik, 26 (1947), 215- 2~4. 
8 I<'r .. Miklosich, 1\Jonuιηenta Suιica spectantia historiaιn Serbiae, 

Bosniae, Ragusii (\lindob. 1858), 153. S. Ι.- j u b i c', "Εν&' &\•., ΙΠ, 1151 119, 143, 
!6Q, Έπcσης εtς Glasnik, 27 (1810) 1 286, 

I 
' "Η πρώτη περίοδος τής σερβοκρατίας έν Θεσσαλίι;ι, (1348. 1356) 69 

του Δουσι'ιv (1350) ', χωρlς ομως aποτελέσματα. 'Εν τψ μεταξiJ δ Καντακου
ζηνΟς έτακτοποίησε τdς διαφοράς του μετcl τών Γενουηνσίων καl άμέσως 

Εσχεδίασε μίαν σοβαρδ.ν έκστρατείαν Εναντίον τών Σέρβων εlς ηlν Μακεδο
νίαν. •Η κρίσιμος f}έσις εlς τfιν όποίαν εUρίσκετο 1'Ί πόλις της Θεσσαλονίκης, 

περικυκλωμένης ύπΌ σερβοκρατουμένων ΕδαφG)ν καl ή άπουσία τοϋ Δουσdν 

εLς τcl Εδάφη τίiς Βοσνίας, Εν&α διεξΥjγε πόλεμον, &πιlτουν ένέργtιαν Εκ μέ
ρους τών Βυζαντινών. Ή Θεσσαλονίκη, ή όποία κατcl τΟ:ς στιγμdς έκείνας 

fιτο οUσιαστικώς αUτόνομος 2
, διήρχετο ταραχώδη περίοδον μΕ τοUς Ζηλω

τάς s, οί όποίοι Οχι μόνον δΕν η&ελον να αναγνωρίσουν τfιν &ρχrjν του Καν~ 
τακουζηνοϋ, &.λλα καl διέκειντο φιλικώς μάλλον πρΟς τοUς Σέρβους". ·ο 
'Αλέξης :Μετοχίτης, πρωτοσέβαστος τΥjς Θεσσαλονίκης, ύ;οπτευ{}εlς δτι οί 
Ζηλωταl Εσχεδίαζον παράδοσιν τΥjς πόλεως ε'ίς τους Σέρβους 5 κατόπιν μυ
στικου συμφώνου μετ' αUτών, Εστειλεν ΕπιστολΟ:ς πρΟ; τΟν αltτοκράτορα Καν
τακουζηνUν παροτρύνων αϋτΟν δπως Ενεργ1lση καταλλήλως. ~ο Καντακουζη
νΌς clνέγνωσε τΟ:ς έπιστολδς μετα μεγάλης προσοχΥjς καl άμέσως Εζήτησε στρα

τιωτικΥιν βωlf}ειαν &πΌ τΟν γαμβρόν του Όρχάν, 1'Ί όποία πράγματι Εστάλη 
&λλf! Επέστρεψε πάλιν είς την Μικρι:lν Άσίαν &ντl να βαδίση Εναντίον τών 
Σέρβων τίϊς Μακεδονίας, Επειδfι ό ΌρχCιν f}πειλείτο ύπΌ U.λλων Τούρκων 
έμιρών. 'Εν τψ μεταξU δμως οί Βυζαντινοl είσέβαλον ε'Lς τfιν σερβο/}ρατου~ 

μένην Μακεδονίαν μόνοι των. ΚατΟ: δΕ το· φ&ινόπωρον τοϋ 1350 r, ό 'Ιωάννης 
ΚαντακουζηνΌς άφίχ{}·η εlς τiιν Θεσσαλονίκην διδ. -&αλάσσης μετΟ: τοϋ συναυ

τοκράτορος 'Ιωάννου Παλαιολόγου. Οί άρχηγοl τοίi κινήματος τ&ν Ζηλωτών 

σuνελ1lφ&ησαν &μέσως καl Εστάλησαν είς τf)ν Κωνσταντινούπολιν· χωρlς δΕ 
να χρονοτριβΏ ό ΚαντακουζηνΟς f)νάγκασε τοUς Σέρβοι·ς δπως Εκκενώσουν 

η! πέριξ τfις Θεσσαλονίκης Εδάφη καl Εν σuvεχείg διCι του Βυζαντινού στρα· 

τοϋ του καl όμάδων Τούρκων μισ{}οφόρων κατώρ{}·ωσε δπως καταλάβη τΟ 

) S. Ljnbic', "Εν&' άν., ΠΙ, 174-176. 
2 Βλ. Ο. Τ ai r a li, Tl1essalonique au XIVe siE:cle (Paris 1913), 249. 
3 Περl των Ζηλωτών βλ. Ο. Tafrali,"Eν-&' α-ν., 225-272. Γ. Κορδά.του, 

Ί-Ι κομμοϊiνα της Θεσσαλονίκης (' Αit·ήνα 1928). C h. D i e h 1, 4;JournCes revolu· 
tionnaires byzantines», H.evne de Paris, 1 (1928), 151-172. Β. Gorianov, 
~vosstanie zilotov ν Vizantii, 1342 -13!9», Izvestija Akademii Nauk SSSR 
serija istorif i filosofiί, 3 ( 1916), ιlρι{t-. 1, 92 · 96. Β. G ο r i a n ο v 1 ..: Penraj~ 
gomilija Grigorija Palam:y·, kak istoCnik k istoriί Yosstanija zilotov» Vizan-
tijskij Vreniennik, 26 (1947), 261-266. 

1 

4 Καντακουζηνός, 3, 104,118. 
5 'Έν&' αν., 3, 103-109. Πρβλ. Ο. Tafrali, "Εν&' ιlν., 251. 
G Ό Ο. τ a f r a Ι i ("Εν&' α,.,, 252) άναβιβάζει τΟ γεγο\•0ς εtς τΟ ετος 1349 

εσφαλμένως δμως τοiiτο, διότι κατ δ. τΟν Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ν (3, 117) καl Γ ρ η γ 0 ~ 
ρ ii ν (2, 87G) τ() γεγονΌς συνέβη κατr'ι τΟ 1350 ιl\•αμφιβόλως. 
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πλείστον τiiς Μακεδονίας 1
• Κατόπιν είσέβα.λεν εlς η\ν Θεσσαλίαν καl καtέ

λαβε τcΧς μικρclς πόλεις Λυκοστόμιον καl Καστρίον 2
• ΆπΩ Εκεί κατηυ8ύν{}η 

πρΟς τα Σέρβια, τΟ φυσικΟν αUτΟ δχυρό,,, την στρατηγικt'ιν 1iέσιν καl σημα
σίαν τών Οποίων περιγράφει ό 'ίδιος ό ΚαντακουζηνΟς δια των έξr]ς: «εΊ 
ταύτης [=τf}ς πόλεως τών Σερβίων] περιγένοιτο καl Θετrαλίαν πάσαν κα8έ
ξοντος βασιλέως &σφαλώς» 3 • Είς τα Σέρβια δμως είχε συγκεντρω-3-Υ] στρατΟς 
τοϋ Πρελούμπου ύπΟ η\ν διοίκησιν αύτοίi τοίί ίδίου καl είχε κατασκευάσει 
πλΥ}{}·ος &μ υντικών Εργων. Ό ΚαντακουζηνΟς μιΊς δίδει λεπτομερfι διήγησιν 
περ l τών άμ υντικ&ν αUτων Εργων κ α ι μάς πληροφορε ί δτι δ Πρελοϋμπος 
Ίlγείτο εΊς τα Σέρβια φρουρUς πλέον τών πεντακοσίων &νδρών 4 • Ό βυζαντι
νΟς δμως στρατΟς Επετέι9·η καl Επολιόρκησε τα Σέρβια φέρων οϋτω τΟν Πρε
λοϋμπον εLς δύσκολον ιΊ-έσιv."Ο Πρελοίlμπος μάλιστα ιΊα Εγκατέλειπε τα Σέρ
βια, εαν δΕν τΟν συνεβούλευοv o't περl αVτΟν δτι, έγκαταλειφflέντων τών Σερ
βίων, δΕν ύπάρχει έλπlς &ποτελεσματικ1ϊς &ντιστάσεως είς U.λλα σημεία τfiς 
Θεσσαλίας 5 • "Η &πόφασις δπως μείνουν εΊς τα Σέρβια &πεδείχ{}η σωηlριος 
δια τΟν Πρελοϊiμπο'\', διότι καταρρακτώδεις χειμεριναl βροχαlfΊνάγκασαν τΟν 
ΚαντακουζηνΟν δπως λύση ηlν :ιτολιορκίαν καl &ποσυρ{)fj πρώτον είς τΤ1ν 
Βέρροιαν καl κατόπιν εΊς ηΊν Θεσσαλονίκην, διώρισεν δμως τΟν Διπλοβα
τάτζην 6 διοικηηlν τiiς Βερροί.ας καl τΟν Ν ικηφόρον ΣαραντηνΟν διοικητi]ν 
των Θεσσαλικ(J:ιν πόλεων τών όποίων είχε γίνει κύριος 7

• 

A't έπιτυχίαι τού Καντακουζηνού εί.ς ηlν Μακεδονίαν καl τΟ γεyονΟς 
δτι ό Χλάπαινος 8 καl ό Τολίσflλαβοςr• ηUτομόλησαν είς τους Βυζαντινούςιο, 

1 Καντακουζηνός, 3, 130. 
2 Περl Λυκοστομίου βλ. L. HeuzeJ·, ''Εγ{}' &·ν., 85 καl ΝΕ, 2 (1905), 82. 

Περί Καστρίου βλ. Ι. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, ΕΕΒΣ, 1 (1924), 150, 15:1. 
3 Καντακουζηνός, 3, 131. 
4 "Εν<&' &ν., 3, 131. "Οσον &φορrΊ είς τCt &μυντικα μέτρα τri ληφθέ,ντα υπΟ τοϋ 

Πρελούμπου εtς τα Σέρβια ό τ. F 1 ο r i η s k i j ("Ε\•-&' &'\'. I 184 J 4) -θ·εωρεϊ τας εΊ.δΊ1· 
σεις του ΚαγτακουζηγοiJ ιfJς «Ολιγόπιστο'\' &φΊ\γησιν», τΟ όποϊσν δμως νομίζω δf:γ 

εϊναι δρi}όν, διότι εtς τοιαύτας περιπτ<δσεις δύνα·νται πολiι ευκόλως να συμβοi.iν αυτα 

ποU περιγράφει ό ΒυζαγτικΟς ίστορικΟς (μετω~ινΊlσεις πλη-θ·υσμοii κλπ.). 

-~ Καγτακουζηγός, 3, 131. ' 
_ 6 Περί τούτου βλέπε τΎjν μελέτη γ του Α. .1\f ο υ σ τ οξύ δ ο υ, «Θωμiiς Διπλο

βατάζης•, Έλλη'\•ομνήμων 2 (1843), 97. 
7 Καντακουζηνός, 3, 135. 
s Περt του Σέρβου τούτου βλ. S t. Ν ο ν a k ο ν i c', Stara srpska νojska 

(&νατυ;τ. f.κ Ratnik, Beograd 1893), 87, 141. 'Επίσης &·ναφέρεται εΊ.ς fγγραφον του 

1385 (J. 1-1 ϊι 1 Ι e r, « Historische Denknιaler 1η der Klδstern des Athos», Sla ~ 
vische Bibliotek (iκδ. Fr. Miklosick), 1 (1851), 167). 

~ Εί·ναι δνομα προσcbπου καί Οχι τοπωνύμιον, <~}ς f.νόμισεν ό Η ο p f ("Eνtf·' &ν., 

Ι, 146α). 
10 Καντακουζη'\'6ς, 3, 185. Ό Τ. Florinskij ("E·vtt,• &:ν.), δέ" 

.. 
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και η πόλις τών Σκοπίων, ή πρωτεύουσα τοϋ Σερβικοίί κράτους, Εσχεδίαζεν 

δπως παραδο-θϋ εΊς τόν ΒυζαντινΟν αUωκράτορα δια μίαν στιγμ1lν, ανησύ
χησαν μεγάλως τΟν Δουσάν, ό όποίος εUρίσκετο &κόμη είς την Βοσ'νίαν. ΛαβΟΟν 
ό Σέρβος ήγεμcΟν μικρΟν &λλiΊ. Πξιόμαχον στράτευμα κατηυ-θ·ύν-&η πρΟς νότον 
καl περl τCι. τέλη τοϋ 1350, εί1ρισκόμενος fξω-&εν τf]ς Θεσσαλονίκης, Εστειλε 

πρεσβείαν πρΟς τΟν ΚαντακουζηνΟν δια τf]ς όποίας τΟν προσεκάλει δπως 
διαρρυ-&μίσουν εlρηνικώς τδ.ς διαφοράς των. O'i δύο ήγεμόνες συνηντή{tησαν 
fξω-&εν της πόλεως καl μεηl μακρUς διαπραγματεύσεις συνεφώνησαν δπως 

«αVτίκα Άκαρνανίαν καl Θετταλίαν, Σέρβιά τε καl τdς ΕντΟς τούτων πρΟς 
"-θ·άλασσαν πολίχνας, καl Βέρροιαν καl 'Έδεσσαν, Γυναικόκαστρόν τε καl 1\iυγ
δονίαν μετα τών κατφχισμένων πόλεων, καl τUς περl Στρυμόνα κό)μας Ciχρι 

τ(i)ν Φερών όρίων, καl Ταντεσάνου Ορη προσαγορευόμενα &πένεμε [ό Δου

σUν} "Ρωμαίοις, Ζίχνα δΕ καl ΦερUς καl Μελενίχον καl Στρύμβιτζαν χαl 

Καστορίαν καl τUς &λλας ΜακεδονικiΊ.ς .κώμας καl πολίχνας, α'i τών εl.ρημέ
νων δρων έκτΟς ησαν, Κράλην Εχει ν» J. <Ο Δουσαν δμως δεν συνεμορφώ-θη 
με τους δρους τf]ς συνθ-ήκης, διότι Επείσθ-η ύπΟ όμάδος "Ελλήνων τού κόμ
ματος· τοϋ Παλαιολόγου δη .η {}έσις τοϋ ΚαντακοuζηνοϊJ ητο Επισφαλης λόγφ 

τfις πι8ανότητος έκρ1lξεως νέου έμφυλίου πολέμου μεταξυ αUτοϋ καl τοίJ 
'Ιωάννου Παλαιολόγου. Οί Σέρβοι καΙ οί Βυζαντινοl fJτοιμάσ&ησαν δια 
πόλεμον πάλιν, ΕσωτFρικcl δε ζηηlματα ε!.ς τilν Κωνσταντινούπολιν fΊνάγχα

σαν τΟν ΚαντακουζηνΟν δπως &ναχωQΊΊσn δια ηΊν πρωτεύουσάν του. "Ο Δου
σαν Εν τQ) μεταξυ είχε διαβf] τΟν Ί-\ξιΟν ποταμΟν καl κατU: τας &ρχcΧς 'Ιανουα

ρίου τοϋ 1351 είχεν Υ}δη καταλάβει ηΊν 'Έδεσσα ν 2
• ~Εν συνεχείq; κατέλαβε 

καl τUς αλλας ΜακεδονικcΧς καl ΘεσσαλικcΧς πόλεις, αί όποίαι είχον περιέλ-&ει 

εΊς τοl'ς Βυζαντινούς, ΕντΟς μικρού διασηlματος ΕUν κρίνωμεν έκ τοϋ γεγο

νότος Οτι ό Σέρβος ήγεμΟ:ηι ·Ίlδυvή{}η νU: Επιστρέψη καl συνεχίση τΟν πόλεμον 

εlς τΥιν Βοσνίαν χατα τΟ φ{)· ι νόπωρον τού lδίου Ετους 3 • Λεπτομερείας περl 

της &νακαταλήψεως τών Εδαφών αUτών ύπΟ των Σέρβων δεν γvωρίζομεν 

έκτΟς τοϋ δτι ή Βέρροια κατελ1lφ{}η ύπΟ τοϋ Ροδοσλάβου Χλαπαίνου \ τοϋ 

Ί.δίου προσώπου τΟ Οποίον εlχεv αVτομο/υlσει εlς τΟν ΚαντακουζηνΟν κατU 
τΟ προηγούμενον Ετος. 'Ο Χλάπαινος κατiΊ. πJ.σαv πι{)ανότητα παρέμεινε διοι· 

δίδει .πίστι\• εiς τιlγ εϊδησιν ωΊηl\' toiJ Κα\•tακουζηνοi'i, χωρίς δμως να Εξηγfι τ(Jv 

λόγΟ'\'. 
1 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ·ν ό ς, 3, 155 -156. 
2 "Εν&' &'\'., 3, 162: «Ίανουαρίου άρτι ίσταμένου:>. 
3 Chronica Ragusina J u η i i R e s t ί i item Joannis Gundulae (Monu· 

menta spectantia historiam Slaνorunι nιeridionaliunι, XXV, Zagτel) 1893), 1:33, 
4 Χρογι;ι,:Ον Κ ο μ" η,, ο U καi. Π ρ ό κ λ ο υ (Εκδ. Cirac Estoρanan), 38. 
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κηηlς τiiς Βερρbίας καl τών πέριξ Εδαφών J, Ενό) αt Θεσσαλικαl πόλεις Επε· 
στράφησαν εΙς τον Γρηγόριον Πρελοίiμπον. 

ΜετΟ: τfιν &ποτυχίαν τΥjς προσπα-&είας τοϋ Καντακουζηνού Οπως κατα

λάβη η)ν σερβοκρατουμένην Μακεδονίαν καl Θεσσαλίαν, εχομεν Ελαχίστας 

είδήσεις περl τοίί ΠρελούμΠου καl τών Σέρβων τfις Θεσσαλίας. ΤΟ δνομά 
του μνημονεύεται Εν σχέσει μΕ: ηΊν προσπά&ειαν τού Πάπα τΥjς Α vignon 
κατΟ: τΟν Δεκέμβριον τοϋ 1354 δπως πείση τΟν Δουσ&ν να δργανώση μίαν 

σταυροφορίαν Εναντίον τών Τούρκων. 'Επίσης γνωρίζομεν Εκ τοϋ Βίου τού 
Άγίου Ά-&ανασίου, τού Μετεωρίτου δτι ό Πρελοϋμπος μικρΟν πρΟ τοϋ {}α
νάτου του. Εσυν-θ·ηκολόγησε μετα. τών Άλβανών τfjς Θεσσαλίας 2

• "Η συν~ 

{}1lκη δμως αίJτΥι δ€ν διετηρή{}η Επl πολU καl εΊς μίαν συμπλοκΥ]ν μεταξU τών 

Σέρβων καl 'Αλβανών έφονεύ{}η παρ<'< τa Τρίκκαλα δ Γρηγόριος Πρελοίi· 
μπος, ώς είχεν &κριβώς προφητεύσει δ "Α γιος ΆDανάσιος ". Τi]ν &κριβη 

χρονολογίαν του 1Jανάτου του δΕν γνωρίζομεν, Εκ τών ειδήσεων δμως του 

Καντακουζηνού 4>καl τοϋ Χρονικοϋ τοϋ Κομνηνοϋ καl Πρόκλου 5 δυνάμε{}α 
να _Εξάys.QJJΕV"":r~συμπέρασμα δη &πέ{}ανε μικρΟν μετU τΟν {}άνατον τοϋ Σtε· 
φάνου Δουσάν, ό όποίος συνέβη κατ& πασαν πι{}ανότητα τ1Ίν 2Ο1Ίν Δεκεμ

βρίου 1355 6 • Συνεπώς ό Πρελοϋμπος πρέπει να ε1χεν &πο11άνει κατα 

τaς τελευταίας >]μέρας τοϋ Δεκεμβρίου 1355 η κατa τοi>ς πράπους μΎjνας 

τοίi 1356 '. 

1 Πρβλ. C. JireCek, "E'vi}' άν., Ι, 402. 
2 Βίος άγ. Άf}αο,•ασίου (έΧδ. Βέη), Βυζαο,•τίς, 1 (1909 -1910), 258. 
s "Ε·ν{}' &ο,ι., 258.259: «•0 γδ..ρ καίσαρ έκεί·νος ό Πρεάλημπος μετό. το ενορ· 

σόJσαι τους 'Αλβανίτας, δστις καύχημα έλ-&<Ον πρΟς αUτQγ [=fiγ. 'ΑtΊ·ανάσωο,ι] ύπε

δείκνυε· ό δε Ο·ντως λαλώ\• ένώπιΟ'\' βασιλέων και ούκ αtσχυνόμεο,•ος έφη : • συ μεο,ι <ίJς 

χόρτα λαβ0Jν μ1) καυχ&· :;τληρώσαι γό.ρ εχεις τούτων χάρι'\' διδ. τάχους -αίματα, οt
κεία'· Οπερ και γέγο'\•ε: πληγεlς Χατό. γαστρΌς και αtμοQQοΊ1σας μετ' oU πολυ τέi}νη
κεν», Πρβλ. τΟ rδιον χωρίον καl εt.ς η)ν παράφρασιν του βίου είς τη,, δημώδη, ΝΕ, 

2 (1905), 61· 87. 
4 Καντακουζη-νός, 3, 315. 
5 Χρο,•ικΟν Κ ο μ ν η ν ο υ καΙ. Π ρ όΧλο υ (έχδ. Cirac Estopanan), 36. 
6 Βλ. C. JireCek, "Εν{}'άν., Ι, 412. St. Stanojevic', Istorijasrpsko· 

ga naroda (Beogι·ad 19263), 173. V. 'Corovic', «DuSan», Narodna Enciklo· 
pedija Srpsko- Hnιatsko- SloνennaCka (εΧδ. St. Stanojeνic'), Ι, 612, εο,•f}α και 

1l σχετικη βιβλιογραφία. 
7 ·ο Μ a u r ο Ο r b i n i ("Εν--&' σ_,.,, 268) άναβιβάζει τΟν {}άyατον του Πρε· 

λούμπου ε!ς τΟ έτος 1354, έπειδ1) &ναφέρει τΟν Δουσδ.'\• όJς 1}αγόντα Χατό. τΟ 1354. 
·ο C. Η ο p f ('Έγfi·' &ν., Ι, 446β) έκφράζει η)ο,ι γγώμην Οτι ό Πρελοi:iμπος &πέ·-&α'\•ε 

;τ:ρΟ του Δουσάν. Ί--Ι γνώμη αότ1] ;τάντα)ς δfν στηρίζεται έπl nO'\-• πηγών. Ό Χ α λ
κ ο Χ ο ν δ ύλη ς, Ι~ 29 (έχδ. Darkό) δεν C'ι.φ('\ψι Χαμμίαο,ι &μφιβολία'\-• δ τι ό {ΜΛ•ατος 

του Δουσό.ν προηγ1Ί'ti'η του {}α'\•άτου του Πρελούμπου. Τέλος δ C. J i r e C e k (ArcP,iY 
f. s1a\r, Philologie, 33 (1911-1912), 589) είο,•αι τfΊς γο,•όψης δτι ό ΠρελοϋμJιος U.πέ

.Ο·α'\-•ε κατό. τΟ 1356. 

.. 
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Ό {}άνατος τοϋ Πρελούμπου καl έν γένει 1] έσωτερικΥι κρίσις ή δποία 

Εδημιουργή{}η ε'ίς τΟ ΣερβικΟν κράτος (αύτονομιστικαl κινήσεις, διενέξεις καl 

τU τοιαύτα) λόγφ τοU {Ι·ανάτου τοϋ Δουσάν, Εδωσαν Εξαιρετικfιν εύκαιρίαν 

είς τΟν δεσπότην τοϋ Α'ίνου Ν ικηφόρον ι, υ ίΟν τοϋ δεσπότου τfiς Ή πείρου 

'Ιωάννου Β' Όρσίνη, δπως δργανώση Εκστρατεία·\-' πρΟς Επανάκτησιν τών 

σερβοκρατούμένων Εδαφ&ν του πατρός του. Άποβιβασ{}·εlς είς τf)ν Θεσσαλίαν 

κατrl ηΊν dνοιξιν τοϋ 1356 2 Εγένετο κύριος αύτης εύκόλως, καταλαβcΟν δΕ τU 

Τρίκκαλα Εξέβαλε «τiϊς &νδρψας άρχfίς» την Πρελούμπισσαν, ή Οποία Εζήτησε 

καταφύγιον μετ& τού υίοU της Θωμά είς τfn' αύλfιν τοϋ &δελφοϋ της βασι

λέως τijς Σερβίας Οuρεση Ε', δ οποίος εlχε τότε διαδεχ{}ij τον πατέρα του 

Στέφανον ΔουσιΧν ε\.ς τΟν σερβικΟν {}ρόνον 3
• Τοιουτοτρόπως t'Ί Θεσσαλία 

περιΥjλ-&εν μίαν &κόμη φορα,, εlς τός χείρας των ΒυζαντινcίJν, &λλά, δυστυ

χώς, διa μικρον μόνον διάστημα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

J Περl τοϋ Νικηφόρου βλ. Α. Μ ο υ σ τ οξύ δ ο υ, έν 'Ελληνομν1lμονος 8 ( 184fι), 
49,4: κέξ. καl Ι. G r i m a 1 d i, Origine e storia d('g-1i Λngelo- Comneno impera· 
tori orientali e despoti eρiroti (Napoli 1906), 112-119. 

2 Ι3λ. Γρηγοραν, 3, 556. Πρβλ. C. IIopf, "'Ev-D·' riν.~ Ι, 458β. C. Jir<.:· 
C e k, 'Έν1}' &.ν., Ι, <116 . 

3 Χρονικόν Κ ο μ ν η ν ο υ καi. Π ρ ό Χ λ ο υ (fκδ. Cirac Estopdn:~n), 38. 



ΑΙΣ. 

Anrich. 

AS. 
ΒΕ. 

Blίimner 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ' 

='Α. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, ~Ανάλεκτα ·rεροσολυμιτι
χfις Σταχυολογίας, τόμ. 1-5. 'E·v Πετρουπόλει 1891-1898. 

= G. Anrich, Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos 
in der griechischen Kirche. Texte und Untersucbιω
gen. Bd. Ι· Π, Berlin u. Leipzig 1913-1917. 

= Acta Sanctorum, Januarii-Novembris. Parisii-Bruxellis. 
= Μανοω)λ Γεδεών, ΒutαντινΟν •Εορτολόγιον. Μνfιμαι τών 

clπό τοϋ Δ' μέχρι μέσω·ν τοϋ ΙΕ' αί&νος έορταζομένων 
άγίων έν Κωνσταντινουπόλει. 'Εν Κωνσταντινουπόλει 1899. 

= Hugo Blίimner, Die r6mischen Pri-νataltertίiωer. 

Mίinchen 1911. 
Βουλόδημος = Χαραλ. •1. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περi τοίί ίδιωτοωϋ βίου 

·των &ρχαίων •Ελλήνων, τόμ. Β'. Έν Ά{}ή·ναις 1903. 
Δανι1ιλ Σκητιώτης = Leon Clugnet, Βίος του &ββϋ. Δανι11λ του Σκητιό)του 

(Bib1ioth. Hagiogr. Greqne, τείίχ. 1, Paris 1901). 
ΕΕΚΣ. = Έπε τη ρ 1ς •Εταιρείας Κρητικών Σπουδ6Jν. 
Καλλί·νικος = Κωγστ. 'Ι. Καλλινίκου, •Η φροντiς τών ναρ&ν f.ν τ(j) 

Χριστιανισμ6). 'Εκκλησ. ΚΊ\ρυξ ετ. Δ' (1914), 200" 206, 
240.245 280. 285, 358. 363, 395. 399, 491· 496. , ' 

ΚουκουλΕς = Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών νεκρικιl f:{}ιμα. Έπετηρις 
•Εταιρ. Βuζαντ. Σπουδών rς· (1910), 3-80. 

Kurtz, Βίος Θεοδώρας = Ed. Knrtz, Des kleΓikeι·s Gregorios, Berίcht ίiber 
Leben, \\ίundertlιaten und Tianslatίon der hl. Theo· 
dora von Tlιessalonich. (Mem. de 1 'Acad. d. Scienses 
de St. Petersbourg. VIΠe ser., Cl. hist.· phil., Vol.νl 
Νο 1), Petersbourg 1902. 

ΛΣ. = Νικολ. Γ. Πολίτυυ, Λαογραφικιl Σύμμεικτα, τόμ. Γ'. 'Εν 
'Α{Ι·ή•ναις 1931 (Τιl κατιl τ1Ίν τελεuτή·ν, σελ. 323 -362). 

ΛουκU.τος = Δημ. Σ. Δουκάτου, Ααογραφικαί περi τελεuτf]ς ένδείξεις 
παρό. 'Ιω&ν\'11 τφ Χρυσοστόμιρ. Έπετηρ. τοϋ Λαογραφικοϋ 
'Αρχείου τ1jς 'Ακαδ. 'Α-&ηνώ·ν, ετ. Β' (1940), 30-117. 

ΜΑ. = Θεοφίλου 'Ιωά•ννου, Μ•νημsϊα Άγιολογικά. Βενετία 1884. 
Μακρίνα =Του έv • Αγίοις Γρηγορίου, εi.ς τόν βίον της δσίας Μακρί-

Migne 

Petrakakos 

SEC. 

Usener, Θεοδ. 

·νης, &δελψης τοϋ μεγάλου Βασιλείου. Migne, Ρ .Gr. 46, 

960-1000. 
= Patrologire cιnsus completus. Series Grreca. Paris 

1857 -1886. 
= Dem. Petrakalωs, Die Toten im Recht nach der Lehre 

und den Normen des orthodoxen lllOrgenHίndischen 
Kirchenrechts ... Leiρzig 1905. 

= Η. Delehaye, Synaxariιnn Ecc1esire Constantinopo1i
tanre. Bruxellis 1902. 

= Her. Usener, Der h~ilige Theodosios,· Schriften des 
Theodoros und Kyri11os. Leipzig 1890. 

* •ο συντομογραφικΟς ο-Ωτ:ος πί.ναξ Cιναφέρεται είς η)ν &κολουilοϋσαν μελέτην. 

ΤΑ ΚΑΤΑ ΊΉΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝ'ΓΙΝΩΝ 

ΕΚ ΊΏΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

•Έχει άναγνωρισ&fj πλέον σήμερον 1l σημασία τfjς γνώσεως τοϋ βίου 

τού έλληvικοίi λαοίi, ύλικοίΊ, ψυχικοϋ καl κοινωνικοϋ, κατΟ: η)ν μακραίωνα 

μεσαιωνικ1)ν αVτοϋ περίοδον, τΟ μΕν πρΟς πλήρη κατανόησιν αVτοϋ τούτου 

τοϋ βυζαντινού πολιτισμοϋ, τΟ δΕ ϊνα δυνη-&ώμεν να συλλάβω μεν τΥιv Ί.στορι

κl)ν Ενότητα τοϋ λα'ίκου βίου άπΟ τfjς άρχαιότητος μέχρι τfjς σήμερον. 

Ύ π Ο τΟ φώς τού &ρχαίου καl τού μεσαιωvικοϋ βίου {]ι) δυvη{}ΟΟμεν 

&κόμη να ζηηlσωμεν η)ν 'LστορικΎ}v άρχην πολλών ζητημάτων τού νεοεΗη

νιχοU βίου, άντιστρόφως δΕ δι~ aVroV -B·U -επιτύχωμεν η)ν €ξ1lγησιν πολλών 

&σαφών η σκοτεινών Ετι σημείων τού βυζαντινού καl άρχαίου βίου 1 • 

Είς η)ν γνώσιν τού λα'ίκοU πολιτισμοϋ κατcΧ η)ν βυζαντιν1)ν περίοδον, 

flτοι άπΟ τών πρώτων χριστιανικών αϊώνων μέχρι τilς Άλώσεως, &ξιολόγους 

είδήσεις παρέχουσι καl τα δ.γιολογικα κείμενα 11τοι o'L βίοι καl τα μαρτύρια 

τώv άγωνισαμένων ύπ8ρ της πίστεως καl λοιπών άγίων καl Οσίων άνδρWν. 

την σπουδαιότητα τών άγιολογικών μνημείων ώς πηγών του ϊδιωτικου 
Βίου ετόνισεν &πΟ του παρελ&όντος αίώνος δ EhrlΊard εϊς τήν ίστορίαν της 

Βυζαντινf1ς λογοτεχνίας ύπΟ Karl Krumbacl1er 2 λέγων Οτι ό λογοτεχνικΌς 

κλάδος τών σuνσξαρίων <<παρέχει πολυτίμους συμπληρώσεις είς τΟ'Uς 'iστοριο~ 

γράφους καl χρονογράφους· διανοίγει τΟ βλέμμα είς τΟν πολιτιστικΟν βίον 

τών λα'ίκών τάξεων, Οστις συχνότατα παροράται ύπΟ τών λοιπών λογίων συγ
γραφέων ... >>. 

O'L συγγραφείς τών σuναξάρίων αποβλέποντες είς rfιv διήγησιν περl. του 
βίου καl τών εν τΠ πίστει κατορ{}ωμάτων τοϋ βιογραφουμένου Οσίου η μάρ

τυρος, παρεμβάλλουν πολU συχνcΊ μεταξU ϋ.λλων εlδ1Ίσεων καl ένδιαφερούσας 

πληροφορίας περl τοϋ λα'ίκοίJ πολιτισμού. A'L περl τού ίδιωτικού βίου Ομως 
μαρτυρίαι δΕν είναι τόσον έπαρχείς δσον {}.): περιέμενέ τις &πΟ τοιαϋτα κεί-

1 Βλ. καl Φ α ί δ ω ν ο ς Κ ο u κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καi πολιτισμός, τόμ. 
Α' Ι, ιΞν 'ΛiJ-ήyαις 19±8, σ. 7. 

2 (;e~c1Ίic1Ίte cler ]))'ZantίnisclΊen LitteΓatιιr 2 , MUnchen 1897, σ. 177. 
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μεvα· πολλάκις είναι αύται τόσον γενικαl καl &σαφείς, ωστε να δύνανται 
μόνον ώς άπλαί Ενδείξεις νU. χαρακτηρισ&ώσι. , , ~ 

ΠαρU τΟν δημώδη χαρακτfιρα των συναξαρίω~, ~ροω_ρισ~ενων? να αναγι: 
' ' ' 0υ- )αο·-u χάριν i!ρησκευτικf)ς και η3ικης ωφελειας, πολλα 

νωσκωνται υπο τ , " _ , _ 
εκ τούτων 8χουσι γραφiϊ 11 διασκευασθiϊ εLς άρχ~tζο~σα_ν ν:~ωσ~,αν, δια η: ς 
' ' ' ε'κφρα'ζονται τΟ: Εν αύτοίς στοιχεία του λα'ικου βιου. Ενεκα του-
οποιας και · , , , 

'.Q πο)λα'κις το' πρόβ)ημα περl τοϋ αν πολλοι γλωσσικοι τυποι, 
του τιυεται 1 ' ' , , 'δ 
έκ ράtοντες έχδηλώσεις του λα'ίχοϋ βίου, &ποδίδουσι την ουγχρο~·ον δημω η 
γλ:σσ~ν η είναι Εξηρχα'ίσμέγα Ονόματα η δροι τών τότε έν χρησει δημω-
δεστέρων ι. . " - ' ~ ' 

"Η ερευνα {}(! Εκέρδιζε πολύ, Εαν είχον μελετηflfι επαρκως τα αγιο/,ο_:ικ,α 
• '))""' '<' "οραεις κείμενα οlιχl μόνον (1ς πρΟς τΥιν γλ(ϊ:'Jσσαν, α 1, ακομη και ο σον α<f, ~ , 

τΥιν χρονολογικ1Ίν καl γεωγραφικi)ν τοπο{Ιέτησι ν τών περιλαμβανομενων εν 

αϋτοίς; είδΛσεων. , _ 
"Ί\πΟ τfις πλευράς τfις συμβολiϊς τών βίων των Άγίων εΊς την ,γνωσ~ν 

τοϋ μεσαιωνικοϋ λα'ίκοϋ βίου καl τ~ς δημώδους γλώσσης ελ:ιείπει μεχρι τη~ 

η'μερον συστηματικiJ μελέτη. Παρa τοϋτο πολλοl βίοι έχουσι μελετη/Jη 
σ Κ 1 ' " ' - Ι ισίου λαογραφικώς VπΟ τοίi κα{}ηγητοίi Φαίδωνος ουκου .ε, ε\~το~ του π~~ , 
Ομως τών γενικωτέρων Εργασιών αυτού περl τού βυζαντινου ιδιωτικου βιου 

καl πολιτισμοίi. , , , 
ΚαηΧ τi)ν Εξέτασιν τών ειδήσεων Εκ τών άγιολογικών κειμενων _εις την 

παροϋσαν Εργασίαν &ντιμετωπίσαμεν τΟ ζ1)τημα τfις κατατάξεως αύτ~ν χρο
νολογικώς καl τοπικώς· τΟ πράγμα τοϋτο συναντ~ μεγάλας δυσκο~ιας προ: 
κειμένου περl των &νωνύμων κειμένων, καl δ1l τών βίων καl μαρτυ~ιων ,κατ~ 
τi)ν περίοδον τών διωγμών, τα πλείστα ~κ των χρ,όνο~ν ~Ιούτων ~α?τυρια εγ~α
φησαν, &ς γνωστόν, μεταγενεστέρως, σημερον δε δεν ε"fομεν ,ακο~η _ β:βαι~ς 
γνώσεις περl τοϋ άκριβοϋς χρόνου τfις συγγραφfις πλειστων εξ α~των . ,τα~ 
εϊδήσεις Εκ βίων μαρτύρων τ)iς Εποχlϊς ταύτης, άγνώστο,υ συγγ_ρ~φε~ς και ~~η 
χρονολογημένων, τοποitετοϋμεν ε\.ς χρονικ1Ίν περίοδον μεχρι του _εβδομου, αιω
~ος, άκολου.e·οϋντες nlν ύπΟ τοίi Alb. Ehrhard διατυπωθεισα~ γνωμη~, 
κατό. τΥιν Οποίαν τα πρΟ τού Συμεώνος του Μεταφράστου μηνο~ογια ~εριε
χουσι κείμενα συγγραφέντα πρΟ τοίi τέλους του Εκ του αίώνος 3

• Την π;ριοδον 
" ' ' - 'β δ' '- νος ώς )iγομεν και κατω-ταύτην, περιλαμβανομενου και του f ομου αιω , 1 

τέρω, καλούμεν ένταίi&α Πρωτοβvζαντιν1]ν. 

ι ΤΟ πρόβλημα τοίiτο &ντιμετω;τίζεται καl εLς άλλα βυζαντινό. κείμε·να, tδε 
Φαίδ Κουκουλέ ''Εν&' &ν., σ. 13-14. 

2. Πρβλ. καl Κ; r 1 Κ r u nι b a c h e r, "Εν&' άν., σ. 178. . 
3 Βλ εν R6rnische Quartalschrift, 11 (1897), 109-110. Πρβλ. καl L. 

Deu bn~r, Cosrnas und Darnίan, Leipzig u. Berlin 1907, σ, 83. 
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Κατ~ &κολουftίαν τ)iς χρονικΥjς αUτiiς Εντάξεως, περιελάβομεν καl ηΧς 

εlδtlσεις περl του λατκοίi βίου &πΟ του δγ1όου μέχρι τοίi Ενδεκάτου αlώνος 
είς ηΊν Δlεσοβυζαντοιην περίοδον χαl τέλος π)ς ΠπΟ τοίΊ δωδεκάτου μέχρι 

τοίi 15ου αΊωνος είς ηΊν <Υσιεροβvζωιτο!J]JΙ. 

την χρονιχ1Ίν ~αύτηv δι αίρεσιν χρησψο:τοιοί•μεν είς ηΊν παροVσαν μελέ
την, Οσάκις παραΗέτομεν εlδ1lσεις fx πηγίίη' &χρονολογ1lτων, δυναμένων δμως 
να ιΞ:νταχΟώσιν ε'ίς τινα τών χρονικών τούτων περιόδων_η Οτε Εzομεν πολλδς 

μαρτυρίας περl {Ηματός τινος του λα'ίκοίi πολιτισμοi\ α'l δποίαι καλύπτουν 
χρονικώς όλόχληρον περίοδον. 

Δια ηΊν κατάταξιν αUηΊν Ελάβομεν Ετι ύπ~ Όψιν καΙ τΟ συντηρητικΟν 

γενικώς πνείiμα τοίi λαοίi καl τfιν Εκ τούτου προσή-λωσιν καl ΕμμοηΊν του είς 

τας Εκ παραδόσεως δοξασίας αϋτοϋ καl τους τρόπους καl συνηftείας τοϋ βίου 

του. Πλ1Ίν τούτου Ελ1lφftη ύπ~ Οψιν καl ή Ίστορικη Εξέλιξις τοϋ βίου κατα ηΊν 

έξεταζομένην βυζαντινi]ν περίοδον ώς καt η γεωγραφικi] προf1,ευσις τοϋ χρη

σιμοποιουμένου ύλικοϋ. Οϋτω κατα τΥιν ΙlρωτοβυζαντινΥjν περίοδον, εϊς ην 
περιελήφftη, ώς λέγομεν άνωτέρω, καl δ Εβδομος αLών, ή αϋτοκρατορία διε

τέλει &κόμη Εν πολλοίς ύπΟ τοUς καitιερωμένους έλληνορωμα'ίκοiJς ftεσμοUς 

δημοσίου βίου' ούτος, μετα τοϋ χριστιανικοίi παράγοντος κυρίως, 11σκησε 
κατα τοUς χρόv·ους τούτους σημαντιχi]ν Επίδρασιν Επl τοϋ παραδεδομένου 
άρχαίου βίου πQΟς δ~αμόρφωσιν τοίi νέου ΕντΟς τών πλαισίων τfις χριστιανι
κi]ς {}ρησκείας καl τfις μεσαιωνικi]ς κοινωνίας. Πλην τούτου Ομως καl πολλό 

άγιολογικα κείμενα Εξ ών παρελάβομεν VλικΟν περl του λα'ίκοίi βίου κατd τi}ν 
πρωτοβυζαντινi}ν περίοδον προέρχονται Εκ μοναστικών κέντρων τijς Αίγύ
πτου, τfjς Συρίας καl τiiς Παλαιστίνης, περιοχών α'L όποίαι άπωλέσ-θησαν 
δια τfιν βυζαντινfιν αϋτοκρατορίαν κατΟ: τΟν Εβδομον α\.ώνα. 

ΕΙδήσεις περl τοίi λα'ίκού πολιτισμοϋ άπΟ βίους άγίων καl μαρτύρων 
τi]ς πίστεως Εκ τών περιφερειών τούτων Εχρησιμοποιή.ftησαν ώς έλληνοχρι
στιανικαί, ιΞ:φ' δσον α-δrαι παραδίδονται Εκ τijς &ρχαιότητος, η &ς χριστια
νικαί, Εαν Εμφανώς προέρχωνται. Εκ χρισrιανικΎΊς Επιδράσεως. 

ΕΙ.ς τ&ς περιοχός αυτας συνεχίζετο ετι καl κατα τ1Ίν περίοδον ταύτην ή 
&πΟ τών προχριστιανικών χρόνων εϋεργετικfι Επίδρασις τοίi έλ!ιηνικοϋ πνεύ
ματος δια η'Ον Εχεί Εγκατεστημένων eΕ/,λήνων 11 Εξηλληνισμένων Ί{}αγενών. 

~ΕκτΟ; τούτου αί Επαρχίαι αiiται άπετέ/.ουν τcJτε καl τμ1lματα του βι•ζαν
τιvου κράτους καl fίσαν εLς αϋτΟ Εκκλησιαστικώς ήνωμέναι μετΟ: τών Ελληνι
κών χωρών. cy πΟ τι:Χς συν&ήκας α{Ιτός πιστεύω δτι κατα τfιν Πρωτοβυζαντι
JJJ}ν μfχρι του έβδόμου αLώνος περίοδον, Εποχ1Ίν τiiς διαμορφώσεως τοίi 
χριστιανικοίi βίου, ποJ,λU Εκχριστιανισμέ'\Ια άρχαία εfl·ιμα κ-αl δοξασίαι άλλα 

καl κα-&αρώς χριστιανικα Εκ τΎΊς Ίουδα'ίκΎΊς Επιδράσεως &ιf. καθιερώ{}ησαν 
καl Επεβλήι1·ησαν δια τΎΊς ~Εκκλησίας εΙς τΟν λαΌν Εν τοίς έλληνιστικοίς κέν
τροις τfις Συρία~, Παλαιστίνης καl Αiγύπτου καl δτι κατόπη ι~·U διεδό{Ιησαν 
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ΕκεΗtεν δια τfiς 'Εχκλησίας και επικοινωνίας λόγφ τiiς πολιτικiiς, ένό;ητος 
τών χωρcJ)ν τούτων μΕ τ&.ς έλληνικ<lς καl είς τΟν λοιπΟν χριστιανικον κοσμον 

τ-ϊϊς αυτοκρατορίας. 
Αί κατόπιν περίοδοι, 'l Μεσοβυζω•τι>'1J (8 -11 αί.) κα\ ή ·Υστεροβ,υ-

ζαντινη (12 -15 αL), εlναι &πηλλαγμέναι τών μειο;εκτημ~των τούτΟ:ν, διο~ι 
αί &πΟ τοϋ Ογδόου α'ίώνος καl έφεξΥjς χρησιμοποιουμεναι αγιολογικαι πηγαι, 
&φ' ένΟς δΕν παρουσιάζουν μεγάλας δυσκολίας χρονολογι:ΊΊς ~ τοπ~-&ετ~lσεω_? 
αUτών &φ" Ετέρου δΕ προέρχονται έξ Ελληνικών περιοχων, η ζωη δε του 

1 ' '!; ί 'β ' λ' Κράτους είς τοUς τομείς δημόσιον καl ϊδιωτικον ειχε προσ .α ει τοτε_π εον 

κα{}αρώς έλληνικΟν χαρακτfιρα. _ 
την λfεσοβυζαντινfιν περίοδον χαρακτηρίζει &κόμη καl νέα άν{}ησις της 

συγγραφ~ς βίων δ.γίων καl Οσίων &νδρών εlς τα μοναστικα κέντ?α κυρίω~ 
τfις ΜικρUς ~Ασίας καl του 'Αγίου 'Όρους, 00ς καl βίων μαρτυρων κατα 

τους χρόνους τΥις ΕΙκονομαχίας, δτε άνεδείχ{}ησαν νέοι μάρτυρες τfις πίστεως. 
'Αποτέλεσμα τfις άκμf1c; αUτΥις τfις άγιολογίας καl τfις κα-&όλου τότε π~ευμα
τικΥις άναγενν)lσεως ύπfιρξεν η κατα τα τέλη τού 10ου η &ρχομένου του lloυ 
αl. καταρτισΗείσα συλλογ1) βίων δ.γίων καl μαρτύρων ύπΟ τοϋ Συμεώνος τοϋ 
Μεταφράστου. 

Κατα τi}ν "Υστεροβvζαντιν1}ν περίοδον η συγγραφ1) βίων νέων &γίων 
περιορίζεται σημαντικώς. Νέοι βίοι ύπΟ μορφfιν Εγκωμίου πολλάκις συγγρά
φονται κατU. τους χρόνους τούτους καl Lδίq. κατα τΟν 14ον αl&να δια παλαιους 
πλέον μάρτυρας καl δ.γίους έπl τii βάσει βιβλιακών πηγών' οϋτω δΕ τα ~υνα~ 
ξάρια ταίiτα, πλfιν Ολίγων Εξαιρέσεων, δΕν Εχουν μεγάλην &ξίαν &ς πηγαι του 
συγχρόνου τότε λα'ίκού βίου. _ 

'Εξ ε{,ρυτέρας μελέτης ημών αναφερομένης είς τα έξ δ.γιολογιχών πηγων 
Ε{}ιμα κατΟ: τ1lν γέννησιν, τΟν γάμον καl τf}\, τελευτήν, δημοσιεύομεν fνταϋ{}α, 
λόγφ Εκδοτικών δυσκολιών πρΟς Εμφάνισιν τfις δλης διατριβiϊς, τΟ κεφάλαιον 
περl τiϊς τελευτης. 

Α' ΓΕΝΙΚΑ 

α') Δοξασία ι πεeι .σϋ #ανά .συ. 

'ΑπΟ δ:ρχαιοτάτων χρόνων ύπάρχει εlς τΟν Ciν-θ·ρωπον 1'Ί πίστις περl 
ψυχfις 1 ένοικούσ11ς είς τΟ ψθαρτΟν σώμα, δια τfις Οποίας οUτο~ ζϊ], α~σ-Gάν,ε
ται καl σκέπτεται καl 1'Ί όποία μετα τΟν -θ·άνατον αύτοίί συνεχιζει μονη τον 
βίον αUτfις. cH πίστις αϋτη περl Επιβιώσεως τών νεκρών, &.παντώσα εiς 
δλους τους λαούς, ύπfιρχε καl εις τους "'Ελληνας &πΟ τών &ρχαίων χρό-

τα κατα τiΊν τελεuτr']ν f'\'}ιμα τών ΒυζανiινιiΊν εκ το)ν άγωλογικ(δν πηγών 79 

νων 1
• Ό 'Πλάτων είς τοιαύτας παραδεδομ{νας δοξασίας &ναφερόμcνος όμι/,εί 

έν τQ) Φαίδωνι Slc περl φασμάτων, 11τοι ψ1η.:ών νεκρών παρουσιαζομένων 
καl περιπλανωμένων &να τοUς τάφους 2

, 

Αί ψυχαl τών νεκρών, περιφερόμεναι έπl τΥjς γΥjς καl περιβάλλουσαι 

τΟν άνflρωποv μετα τών άλλων δαιμονικών δντων τiϊς φύσεως 3 , είναι κατα 

τf]ν λα'ίκ1)ν πίστιν καl αύταl δαίμονες. ΤUς δοξασίας ταύτας, ουνεχιζομένας 

εtς τΟν βίον τοϋ λαού καl χαπ'ι τέλη τοϋ 4 μ.Χ. αlώνος, αποκρούει ό ~Ιωάν
νης ό Χρυσόστομος εtς όμιλίαν του είς τΟν εUαγγ. Ι\tlciη3αίον (Μ ί g η eΊ 57, 
363- 54). <<Τί δήποτε δε κα\ τοίς τάφοις 1μφιλοχωρούσιν; ΌλέiJριον δόγμα 

τοίς πολλοίς έν-θ·είναι βουλόμενοι, οίον δτι α'L ψυχαl tό'Jν &πελ&όντων δαίμο

νες γίνονται ... Ούδ8 γό.ρ Εν ι ψυχ1)ν άπορραγείσαν τοϋ σώματος ένταϋ{}η πλα· 

νάσf1αι τΟ λοιπόν ... CΌ-&εν δ1Ίλον δτι μετα τfιν έντεϋftεν &ποδημίαν εις χώραν 

τινα &πάγονται αί ψυχαί, ουκέτι κύριαι ούσαι έπανελ&είν, &λλα τfιν φοβερCι:ν 

εκείνην ήμέραν άναμένουσαι ... ». 
Έκ τών ψυχών τούτων τών προγόνων του, πλανωμένων έπl της γης, καl 

έκ τών άλλων κακοποιών δαιμόνων Επίστευσεν ό Ciν{}ρωπος, είς χρόνους δτε 
δΕν είχεν &κόμη σαφfί &ντίληψιν περl του φυσικού ilανάτου καl τών αιτίων 

τών &σ{tενειών καl του έξ αϋτών τέλους του βίου, δτι προέρχονται αί δυστυ
χίαι του καl τα νοσήματα καl τέλος ό {}άνατος 4 , 

AC~_Q_I "ξ"' I_Q_ Ι C_Q_I ~.Q I 
ι ασ'U'ενειαι ε _ων συνηυως προερχεται ο υανατος, ευεωρη{tησα-ν κατα 

ταiiτα προσωπικα Οντα 5 (ψυχαl καl δαίμονες}, τα όποία προσβάλλουσι τΟν 

1 Θ ε ο φ ί λ ο υ Βορέα, Άκαδημεικά, τόμ. Α'. Εlσαγωγ1l είς τήν φιλοσοφία\', 
1935, σ. 123. J. Wiesner, Grab u. Jenseits, Berlin 1938, σ. 167. Andress 
Daimon, Pauly-W-issowa, RE, Suppl. Bd. ΠΙ, 269. v. \Vilamowitz-
1\foellendorf, Der Glaube der Hel1enen Ι, 1931, σ. 303. Μ. Nilsson, 
Geschichte der griech. Religion, Ι, Mίinchen 1931, σ. 656 κέξ. 

2 "Η ψuχη «Περl τό: μνήματά τε καl τοUς τάφους κuλινδουμένη, περί Ο, δη καl 
Wψ&η ϋ.ττα ψuχciJν σκιοειδη φαντάσματα, οία παρέχονται αί τοιαϋται ψuχαί εϊδω
λα .. ,», Πρβλ, καί σ. 108α· ϊδ. καl Φιλοστράτοu, Βίος "Απολλωνίοu, ΧΧΙΙΙ. 
, ~ Βλ. ,Θ ε ο φ. ~ο Q έ α, • Ακαδημεικά, τόμ. Β'. Ψυχολογία, 1933, σ. 357-358, 
εν&α παρατι&εται και {ι βιβλιογραφία. Βλ. καί κατωτέρω σ. 108. 

4 Ν. Γ. Πολίτου, AL &σ&ένεια κατα τοUς μύfi·ους του έλ.λη·νικοiJ λαοϋ, Λαο
γραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 66. Ed. Tylor, Die Anffίnge der Kultur 
<yερμ. μετάφρ. ύπΟ J. Spengel- Fr. Poske), Leipzig, 1873, Π, σ. 123 κέξ. J, G. 
1~ r:zer, Tabou et les ρCriJs de I'ame (trad. franς. ρar Henri Peyre), Paris 
19~ι,σ. 44 κέξ. JuJius. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jeήseits. 
Zeιtscbr. d. Vereίns f. Volksk. 11 (1901), 263. Alfτed Jereιnias, ·Hand
buch der altorienta1ischen Geisteskultur, Leipzig 1913, σ. 297 - 298. L u c i e 11 

L e ν Υ· Β r u h 1, Le sιιrnaturel et la nature dans Ia mentalite ρrimitive Paris 
1931, σ. 1G8 · 172, ϊδε καί κατωτέρω σ. 103. ' 

5 Ν. Γ, Πολίτου, "Εν-Ψ &ν., σ. 79 κέξ. 
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&ν&ρωπον μ8 Εz:&ρικiιν καl κακοποιΟν διά-&εσιν 1
• Αί &ντιλ1Ίψεις αϋταl ύπfiρ

χον καl είς τΟν έλληνικΟν λαόν, συνεχίσ&ησα~ δΕ ~π Ο τών &~χαίωcν Χ?ό~ων 2 

διd τών βυζαντινών s μέχρι καl τών σημερινων 4
• Ενεκα τουτου ο λαος αντι

μετώπισε πάντοτε τΟν &άνατον μ8 φόβον καl Επεζήτησε δια διαφόρων προ
φυλακτικών καl &ποδιωκτικών μέσων να &ποτρέψη &π' αύτου τΟ:ς δαιμο
νικας νόσους καl &κόμη κατ& τΥιν τελευτ1lν τfιν βλαπτικfιν τυχΟν Επήρειαν της 
ψυχΥjς τοϋ νεκροϋ καl τών &λλων δαιμόνων. 

" ' ' 'β ' ' " ' cH χρισrιανικfι "Εκκλησία &ντιμετωπιζουσα τον φο ον και τρσμ9ν αυτον 
.. " '.Q ' ' δ δ 1' τοϋ λαοϋ κατδ. τΟν {tάvατον 1 ό όποίος ητο αντιυετος προς την ι ασκα ιιαν 

αUτης, κα-&' ην ό Επl γης βίος άποτελεί προσωρινi)ν διαμονΥιν καl προε_:οιμα
σίαν τiίς ψυχfΊς δι& τΟν Επέκεινα αVτfις βίον, είς δν αϋτη {}α δικαιω-&υ συμ
φώνως πρΟ;; "τας καλας η κακ-D:ς πράξεις της έν- τψ κόσμcι: τού_τφ,, Εχήρυττ~ν 
Οτι ό. &λ η{} ης ΧριστιανΟς Οφείλει να &ναμένυ τΥιν Βξοδον εκ του κο σ μου του
του cΟς τι εUκταίον καl να μη φοβi]ται τΟν -&άνατον ώς κακόν τι κα&' δσον 
ό άπο-&νήσκωv καταλαμβάνεται ύπΟ ϋπνου μόνον 5

• Παρ& ταiiτα δμως δ λαός, 
&κολου-&ών η1ς πατροπαραδότους έκ παναρχαίων χρόνων δοξασίας περl τών 
αΙτίων τού -&ανάτου, συνέχιζε τiιν έκδήλωσιν κατ" αVτΟν τών συναισθημάτων 
τiiς άγάπης του πρΟς τΥιν έν τψ κόσμψ τούτφ ζω"Υιν καl κατ" &κολουίΗαν τΟν 
φόβον καl τf]v λύπην του, άποχωριζόμενος δι& παντΟς Εκ προσφιλών συγγε

νών καl φίλων αυτού. 
·π 'Εκκλησία πρΟς Εκρίζωσιν τών λα'ίκών τούτων ίδεών κηρύττει δι& 

τoii Χρυσοστόμου, <<Μ1) τοίνυν ... ύπΕρ τΥις ο'ίκοι ταφiiς &κριβολογώμε-&α μηδΕ 
τρέμω μεν τΟν {}άνατον άλλα τiιν άμαρτίαν» 6

, συναντ(j δμως &ντίστασιν, διότι 
δ λαός, συντηρητικός, Επιμένει είς τiιν ηlρησιν πολλών Εκ τών κατ& παράδο-

1 Βλ. άνωτέρω σ. 79, σημ. 1. 
2 'Η σ 1 ό δ 0 u, "Εργα καt •Ημέραι, 102 -103 «νοϊίσοι ,δ' άνfJ·ρώποι~ιν έ;' fΗtέ-

η α'i δ' έπl νUΥ.τί αίιτόματοι φοιτώσι κακV. ·θ·ν-ητο'ίσι φεροuσω». Α ι σ χ υ λ ο υ, 

πρ., .n. 2"ι5 Βλ ετι μαρτυρίας είς Theodor Wiichter, Reinheitsνor-
ρoμηu-., . . 

schriften im griechischen Kult, Giessen 1910, σ. 39-43. Ro h d e, Psyches Π, 411. 
s Γ Ν. Πολίτου, "Εν-&' άν., σ, 85-86. Άνδρ. Φuτράκη, Τά ίδεώδη 

τοϊί μονα~ικοϊί βίου κατά τΟν Δ' μ.Χ. αtώνα Επί τft βάσει τών άγιολογικών πηγών, 
1945, σ. 53. , , 

4 Γ. Ν. Πολίτου, "Εν-&' άν., σ. 66 κέξ. Γ. Α. Μέγα, Παραδοσεις περι 

άσ-&ενειών, Λαογρ, 7 (1923), 479 κέξ. , _ , , , • 
5 Χρυσόστομος, Migne, 49, 393, στ. 32-36, «Δια τουτο και αυτος ο 

τόπος κοιμητήριον ΟΟνόμασται, 'ίνα μά{}υς δτι οί τετελευτηκότες καl Ενταϋ~α, κείμ~νοι 
ού τεftνήκασιν άλλά κοψό)νται καΙ κα·&εύδουσι».,. στ. 394, στ. 10-13. ουκετι -&α'\•α

τος καλειται λοιπΟν ό -&άνατος &λλιi ϋπνος καl κοίμησις .. ,», ίδε καt Ρ e t r a k a-
~ ο s, σ. 100, πρβλ. καl σ. 123. , 

6 'Εγκώμιον είς Δgοσίδα, Μ i g η e, 50, 691 (κεφ. ι;). 
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σιν συνηι~ειών του. Τούτου ενεκα ή 'Εκκλησία, 1) νικ1lσασα τοiJς άρχαίους 

{}εοUς καl Επιβαλοϋσα μετα της νέας -&ρησκείας καl Ίδιον αύτης τελεστικΟν 

τυπικόν Ι 1 σύμφωνον πρΟς τα δόγματά της, άναγκάζεται πρΟ τού συντηρητι

κοϋ αUτοϋ πνεύματος τοϋ λαοϋ, να συμβιβασ-θ·fj πολλαχου πρΟς τα έκ παρα
δόσεως Ηlιμά του με&' 6)\' καl τα νεκρικα καl να περιβάλη α-Uτα διΟ: χρι

στιανικού Ενδύματος συμφώνως πρΟς τ"Υιν διδασκαλίαν αUτiiς 2 • 

β') Προμηνύματα τοϋ ifανάτου, 

Είc τΟν λαΟν ύπi}ρχεν }1 πίστις Οτι f1δύνατό τις δια διαφόρων προγνω

στικών μέσων να προtδη τΟν 1tάνατον αϋτου. Ώς τοιαίίτα μέσα άναφέ· 

ρονται, τΟ μΕν δπτασίαι καt σχετικα δράματα χατα τΟν ϋπνον τού ίδίου τοϋ 

μελλοΩ-ανάτου 11 συγγενών καl φίλων του, τΟ δΕ προρρήσεις Οσίων &νδρών 

καl άναχωρητών, &κόμη δΕ καl σχεηκοl οίωνοίs. Ό &γιος ~Ιωάννης Επίσκο

πος Γοτθ ίας έν Κριμαίg, περl τΟ 800, προείδε τΟν 1tάνατον αϋτοii πρΟ τεσ
σαράκοντα ήμερων· «Κ&γώ, &δελφοί, μετα τεσσαράκοντα ήμέρας άπέρχομαι 

δικάσασ1tαι μετcl rοϋ διώκτου μου 4 Εμπροσ1tεν τoii κριτού καl Θεού. Καl 

οϋτως τfί τεσσαρα_κοστfj ... είς χείρας Θεοϋ τΟ πνεύμα παρέ-&ετο)) 5 • Ό Κωνστ. 

Πορφυρογέννητος Εμα-&ε περl του μετ" οϋ πολU -&ανάτου αύτού παρα άναχω· 

ρητοϋ Εκ rού μικρασιατικού 'Ολύμπου 6
• Ή προ·ίσταμένη μονlϊς Εν Θηβαtδι 

προείδε δι' δράματος κατα τΟν ϋπvον αϋτfiς τΟν μετ~ δλίγον &άνατον της όσ. 

ΕfJπραξίας (5 αl.) ', ό δ8 μοναχος Σαβίνος εν Άλεξανδρείg (7 αl.) «-&εωρεί 

Εν Εκστάσει γενόμενος>> τΟν Πατριάρχην 'Ιωάννην τΟν "Ελεήμονα μεταβαί
νοντα ύπΟ η)ν συνοδείαν τοϋ κλ1lρου είς τΟν βασιλέα <<καl μίαν κόρην, ώς ό 
flλιος, 1)νίκα δ~ αν τΟν πυλώνα τού έπισκοπείου Εξεληλύ1tει-δπερ σημαίνει 

τοϋ ίδίου σώματος χωρισμΟν-δεξαμένην αUτΟν καl χειροκροτοϋσαν καl Επl 

την κεφαλ1lν στέφανον Εξ Ελαιοχλάδων περιβεβλημένην' εύ-&έως οVν Εγνω ό 

1 Πρβλ. ν. Wilanιowitz-Moellendorf, "Ενι'}' &ν., σ. 302. 
2 'Αν-&ίμου Παπαδοπο ύλου, 'Εξελλή,•ισις τοϊί Χριστιανισμοϋ, "Ημερ. 

Μεγ. Έλλάδος, έτ. 1925, σ. 213 · 229. 
3 Προμηνύματα τοϊί '!'}ανάτου &παντώσιν καί παρ' dλλοις λαοίς. "'Ιδε Α r n 0 1 d 

ν a n G e η η e p, Maηuel de Folklore Franς:ais conte111porain, tom. Ι,π, Paris 
1946, σ. 658 κέξ. 

4 -Τοϋ διαβόλοu. 
5 AS, Juniί 7, 169 (§ 6), ϊδε καl τJ,s e η e r, Θεοδόσιος, σ. 94, στ. 1 κέξ. 
6 Οί συνεχίζοντες τΟ·ν Θεοφάνη (σ. 465, οι:, 20-21 Βό'\•νης). 
' AS, Martii 2, 926 (§ 34). 
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Οσιος Σαβίνος nlν μετάσrασιν τoii Πατριάρχου πρΟς Κύρων Εν αUτfi τii ΟJρι:ι: 
γεγενfισ&αι» 1

• 

Ό Λεόντιος &ναφέρει ένταU&α λα'ίκ1lν δοξασίαν, πι1'1ανώτατα Εκ Κύπρου, 
κατα τΟν 7ον αίώνα κα{Ι, Υιν τΟ Εν όράματι βλέπειν τινα φέροντα στέφανον Εξ 
Ελαωκλάδων προεσήμαινε {Ι·άνατον. ·π πίστις αύτη εχει προφανώς η)ν άρχην 
είς τΥιν χ&ονίαν σημασίαν τfίς Ελαίας κατα ηΊν άρχαιότητα, δτε τα φύλλα 
αUτfις έχρησιμοποιοϋντο κ α τα ηΊν περιστολΥ!ν και ταφ1Ίν τών νεκρών 2 • 

·π χρησιμοποίησις του φοίνικος 11δη δ:.πΟ τώv πρώτων χριστιανικών 
χρόνων είς Επικήδεια καl Επιτάφια νόμιμα, ώς λέγεται κατωτέρω, Εδωκεν 
όμοίως άφορμην να -&εωρη{}·ίi οiιτος ώς προειδοποιηηκΟν τoii Επικειμένου 
-θανάτου. •Η Θεοτόκος, δτε έπληροφορή-θη παριi του &γγέλου περl της κοι
μήσεως αϋτης έκάλεσε τΟ'Uς γείτονας χαl &νεκοίνωσ_εν είς α-UτοUς «τ&. παριi 
τού άγγέλου πρΟς αUτΥιν /,αλη{}έντα περ l τΥjς είς οϋρανοUς αVτΥjς μεταστά

σεως καl είς πίστιν τών λεγομένων τΟ δΟ'ι%ν αVτϋ βραβείον ύποδεικνύει' τΟ 

δε f}ν φοίνικας κλάδος» Ό 

eo κλάδος του φοίνικος έδό{}η είς τtlv Θεοτόκον ώς βραβείον, Υιτοι ώς 

στέφανος, τοϋ έν τψ κόσμφ νικηφόρου αϋτ·ης βίου. 
~a βίος δλος άπετέλει κατΟ: την χριστιανικi)ν διδασκαλίαν τΟ ά-θ-λητικΟν 

πεδίον είς τοϋ όποίου τΟν στίβον fιγωνίζοντο οί πιστοl τΟν &γώνα κατcΧ τοίi 

πονηροϋ \ περιφρονούντες τΟν {}άνατον u. Ή νίκη α.Uτών έπεσφραγίζετο διό: 

1 Λ ε ο ν τ ίο υ Ν ε α π όλε ω ς, Βίος 'Ιωάννου τοϋ Έλεήμονος (εκδ. Gelzer, 
σ. 100, στ. 2 κέξ.). Είς τ1)ν εκδοσιν τ-οϋ βίου ύπό Η. D e Ι e h a y e, Εν Anal. Boll. 
45 (1927) 72: φέρεται ετι δτι και Cίλλος τις έν 'Αλεξα,•δρείιz. είδεν έν όνείρφ μετό. τfιν 
τελευt1'-ιν τοϋ 'Ιωάννου πλfι<&ος Ορφανών κα( χηρών «κλάδους έλαιών κατέχοντας καi 
τοϋ Πατριάρχου προπομπεύοντος εiς τijν έκκλησίαν ύπάγο·ντας». 

2 Δημοσ'θ·ένους, Πρός Μακάρτ. 71. Πλουτάρχου, Λυκοϋργος, 27, ϊδε 
καί Rohde, Psyche3 Ι, 219, σημ. 1, 226. Ρ. Stengel, Opferbraucbe der 
Griechen, Leipz. u. Berl. 1910, σ. 129. Νικολ. Μ. Κοντολέο·ντος, Τό 
'Ερέχ-&ειον ώς οίκοδόμημα χ&ονίας λατρείας, 19!9, σ. 37-39. 'Εξ έπικηδείου έπίσης 
έfΗμου εχει τtiν άρχfιν ή πίστις δτι Οταν τις ϊδυ καi}' ϋπνους &σ-&ενη λευκοφοροϋντα, 

τοϋτο προαγγέλλει τΟν {}ά·νατο·ν αύτοϋ. 'Α ρ τ ε μ ιδώ ρ ο υ, Όνειρ. Β, 3. Π α υ σ α
ν ίου, Δ, 13, 1. 'Ίδε καΙ Κουκουλf:ν εν σ. 13. 

3 SEC, σ. 892, στ. 33 κέξ. Βλ. καΙ. Κ ω ·ν στ. Χ. Δουκάκη, Μέγας Συναξα

ριστης πάντων τίδν 'Αγίων τών κα{}' Cίπαντα τΟν Αϋγουστον έορταζομέ,•ων ... Έν 'Α-&. 
1894, σ. 194, 205-206, 213, 217, 223. 'Εν σ. 19:! λέγεται δτι 1Ί Παναγία «δεικγύεt 
είς αUτό.ς τΟ χαροποιΟ'\' καΙ γικητικΟν σημείον, δπερ εδέξατο παρά τοϋ 6.γγέλοu· 

τοίίτο δΕ fιν κλάδος τοϋ φοίνικος», 
4 "Ιδε J:<'r, ]. D6lger, εν Antil{e und Cbristentum, ΠΙ, 1932, σ. 177 κέξ. 

'Α ν δ ρ. Φ υ τ ρ δ. κ η, Τό. ίδεόJδη τοίί μοναχαου βίου κατ& τΟν Δ' μ.Χ. αicΟνα, 1945, 
σ. 12. Τ ο υ α U το υ: ΜαρτύQιον καi μαναχι:{Ος βίος, Θεολογία ΙΘ' (19:~.1- 1948), σ. 
305. 310. 

5 ;,εημειώνω Πf.;JΟ~είρω? Εκ τqϋ ·~ω<!, ν ν q υ Χ ρ υ σ οστό μ σ υ περl της μάρτv· 

Τό. κατc'ι τ1\ν τελευτi1ν fΗtιμα τών 13υζαντιν&ν εκ το)ν ό.γιο.λογικJ)ν πηγcΟν 83 

τοίi -&ανάτου ύπΕρ τf]ς πίστεως' νinciιnus cum occidimur, έχήρυττε σzε· 
τικώς ό Ί'ερτυλλιανός 1 • Οί μάρτυρες ύπΕρ τού Χριστοίi έκαλοίiντο οϋτως 

ά{}ληταl χαl τΟ μαρτύριον tΗJλησις 2 , &-&λο-θέτης δΕ ό Χριστ0ς 9 χαl τΟ Επα
{)-/ων τfις νίκης ήτο ό στέφανος τΥjς δόξης 4 , ό όποίο ς ήτο συνεδεμένος οΊJτω 

πρΟ; τΟν Εvδοξοv UπΕρ τοίi Χριστου {}άνατον. 
Συμφώνω; πρΟς τΥιν άντίληψιν αVηlν ό στέφανος απο τc'Ον πρω't~μων 

χριστιανικών χρόνων 11ρz.ισε να σημαίνη τi)ν -θ·είαν &νrαμοιβfιν τοίi &γωνι
στοίi ύπΕρ τΥjς πίστεως, παραλλ1lλως δΕ καl τΟ τέλος τοίi βίου. Τ1Ίν σημασίαν 

αVτ1lν άπαντώμεν καl είς τΟν έπιτάφιον λόγον τοίi Γρηγορίου Θεολόγου, είς 
τον μέγαν Βασίλειον (Migne, 36, GOOB)' «'Επεl δε τον δρόμον τελέσας κα\ 
nlv πίστι ν τηρήσας, έπό-&ει nlv &νάλυσι ν καl ό τών στεφάνων ένειστήκει 

καιρός>>. 
ΠρΟς τcΊ:ς δοξασίας αVτιΧς συνδέεται καl 1l πίστις περl του προμνημο

νευ{}έντος κλάδου τοϊί φοίνικας, τΟν όποίον προσέφερεν εΊ.ς τi)ν Θεοτόκον ό 
"Αγγελος. co φοίνιξ, 00ς γνωστόν, iiτo κατcΧ τ1)ν &ρχαιότητα σύμβολον τΥjς 

νίκης, διαδεδομένος Ετι είς ηlν Άνατολ1lν καl τ1)ν J~'ίγυπτον ". 
OL χριστιανοl λοιπΟν &κολου{}οUντες nlν άρχαίαν ώς αvω παράδοσιν 

μετεχειρίσ-θησαν άπΟ τών πρώτων αίώνων τΟν φοί~ι~α ό).ς σύμβολον τfις 
νίκης τοίi χριστιανοίι κατU του &ανά του 6

, κ α τα τ1lν Εκφορι1ν τοϋ νεκρού καl 

είς γλυπτΟ:ς .παρασtάσεις έπl σαρκοφάγων, έπιταφίων λί-&ων κ.α. 7
• 

ρος άγ. Πελαγίας·(Μigne, 50,579, στ. 23 κέξ.), δτι 1Ί Πελαγία «Παρεσκεύαστο 

μεν γό.ρ καl πρΟ; βασάνους καΙ -κολαστfιgια καl fiπα\' τιμωριων είδος, 6.1),' δδεδ.οίκει, 
μ1i τΟν τfις παρθενίας &πολέση στέφανον» καl δτι τέλος σ.Uτfις βασα-vιζομένης δ ΘεΌς 
«έυ{}έως Sκέλεuσεν &φείναι τΟ σώμα τ1iν ψυχήν, (Ο; δ~κούντως 6.γωνισαμένην ·δεξάμε-
-vος» (ΛUτόΊ}ι, στ. 582,15 κέξ.). · 

1 "Ιδε παρ α C a b r ο 1- L e c 1 e r c q, Dictionnaire d. Arch. Chr. et L. Εν λ. 
Palme, σ. 948. 

2 "Λ{}λησις ... 'Αλεξά\•δρου τοϋ Ρωμαίου, AS, 1\faii 3 (παρ. σ. 13*-14''),"Α-&λη

σις τοϋ άγ. i.ερομrί.ρτυρος .Μωκίου, Anal. Βο11. 31 (1912), σ. 163 κ.ό .. Βλ. καl 'Α. 
Φυτράκη, "Εν-θ·' 6.ν., Θεολογία ΙΘ' (1ΌΗ-48) 309 κέξ, 

~ Ύπόμνημαεiς Ήλίαν τΟ·ν νέον (t750).'A. Πα π α δ ο π ούλο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς 
Συλλογιi Παλαιστ. καΙ Συρ. άyιολοyίας, Α', 1907, σ. 55, στ. 1 κέξ. ' 

4 Λόγος.,. περί. τfις Εν Κωνσταντινουπόλει ελεύσεως του τιμίου λειψύ.\•οu τοϋ εν 

άγίοις πρωτομάρτυρας Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 57, στ. 12-13 κ.Ο.. 
5 ·ο Παuσα\•ίας \i'"III, 48, 2 λέγει: «οί δε U.γ&νες φοίνικας ε):ουσιν οί πολλοi 

στέφανον ... » • ϊδε καΙ. C a r_l Β ο e t t i _c h e r, Der Ban :nkultns der He11enen. 
Berlin 1856, σ. 413 κέξ. Cabrol-Leclercq, Dict.ACL, εν λ. Palme σ 
947 κέξ. ' 

1 

6 Cabrol-Leclercq, "Εν&' &ν. δν λ. Palme, στ, 948. Γ·εωρ_γ. Σ ω

τη ρ ίου, Χριστιανικ_iι καl βυζαντινη 6.ρχαιολογία, Α' 1942, ιJ. 121. 
7 Cabrol-Leclercq, 'Έν-&' &ν., στ. 949. Γ. Σωτηρίου, 'Έν1'}' &ν., 

σ. 144, εικόνες Ο.ρ. 85 καi 86. 
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Πλην τών συμβόλων τούτων, καl &στρονομικΟ: φαινι)μενα ΗΤεωροϋντο 

συχνc't ι:Ος προδηλωτικα μέλλοντος {)ανάτου &ξιωματούχου τινΌς η βασιλέως ι· 

ίδίg Ομως άσφαλΕς προμ1lνυμα αύτοϋ fιτο δ κρωγμΟς τοϋ κόρακος. Σχετικώς 
&.ναφέρεται εlς τΟν βίον τοϋ ~Επιφαν(ου Επισκόπου Κωνσταντία; τΥjς Κύπρου 

(t 403) δτι &ριστώντος τοίi Έπιφανίου μετ' ΙJ.λλων κληρικών κιχi διδάσκον
τος τΟν λόγον τοϋ Θεοϋ «Ορνεον τΟ καλούμενοv κόραξ άποδίδωσι φωνΥιν 

ευτόνως>>. Έκ τών παρακα{}ημένων ό Χαρίνος 1Ίρώτησε· <<τίς Εξ ύμών οίδεν 

τί λαλεί ό κόραξ;>>. co Έπιφάνιος τότε &παντ{i είς αUτόν: <<Εϊ~εν ό κόραξ, 

Οπως μ1l ilς διάκονος. Έπl τΟ) λόγcρ ο-Ον Έπιφανίου Επεσεν τρόμος Επl Χα

ρίνφ καl οUκέτι ελάλησ::, ουδ~ fφαγέν τι η 8πιεν· &.λλιΧ βαστάσαντες αUτΟν οί 

παίδες αύωυ &.πήvεικαν Εν τψ ο'ίκφ αύτοϋ καt 8{}·ηκαν Επl κλfνης καl τfί 

Εωftεν άπέ{}ανεν Επl τijς κοίτης αύτοϋ>> 2 • 

Ή πί.στις αϋτη περl τοϋ κρωγμοϋ του κόρακας, ώς προαγγέλου του 

1tανάτου, είναι πολ.U &.ρχαιοτέρα τοϋ τετάρτου μ.Χ. αίώνος καl &.ρκούντως 

τότε διαδεδομένη είς τΟν λαόν 3
• Περl αύτijς μαρτυρούσιν ό Δίων ό Κάσσιος 

58, 5, 7 καl ό Πλούταρχος, Άλέξ. 73. Ό Έπ[κτητος, Διατρ. ΠΙ, α' 37 
Επιφέρει· <<&λλ' αν μΕν κόραξ κραυγάζων σημαίνη σοί τι, οUχ ό κόραξ Εστlν 

ό σημα[νων, &λλ' ό Θεος δι' αuτoiJ»· πρβλ. καl έν Ι, ιζ' 19 •. 'Η μαντικη 
aίJnl πίστις περl τfiς φωνiiς του κόρακας συνεχίσ{}η εlς τΟν λαΟν καl κατα 

' ' β5- ' ; ~' '' <'Αλ '' τους μεταγενεστερους υ~:,αντι νους χρονους" και μετα την ωσιν μεχρι 

της σήμερον 7 • 

1 Μ i g n e, 96, 1257Β· ϊδε καi Φ α ί δ ω ν ο ς Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος 

καί πολιτισμός, τόμ. Α' ΙΙ, 1948, σ. 218 κέξ. 

z Μ i g n e, 41, 72 (κεφ. 37). 
3 "Ιδε κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ, 5. Β. S c h rn i d t, Totengebr8.uche und Gr8.ber

kultus im heutigen Gri~chen1and, Archiv. f. Re1igswiss. 24 (1926), 282 σημ. 1. 
4 Είς τα σχόλια ε!ς τΟν Προτρεπτικόν, 11,9 του Κλήμεντος του 'Αλεξα·νδρέως 

(Εκδ. St8.h1in Ι, 300) φέρεται δτι ή δοξασία αϋτη Εχει ηlν &ρχi}ν Εξ &τυχους πολέ· 

μου τ&ν Βοιωτ&''· ΟΏτοι Ελαβον χρησμΟν να Επιτε1Μ':ισιν, δταν ϊδωσι λευκοUς κόρα
κας. Παtδές τινες παίζοντες έγύψωσαν κόρακας καl 6.φfικσν αύτοUς εlς τΟν 6.έρα· 

e:νομίσαντες οί Βοιωτοi τούτο τΟν χρησμΟν δηλούν Εξελ{}όντες έπολέμησαν καί &πώ

λοντο, δ-&ε\' καl 1i παροιμία ές κόρακας &ντl του είς &πόJλειαν καi οϋτω μαντικοί 
κόρακες ένομίσ<&ησαν» . 

. s Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 5 καi Φ α ί δ ω ν ο ς Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καi 

πολιτισμός, τόμ. Α' Π, 1948, σ. 206- 209. 
6 Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, "Εν κεφάλαιον '\'ομοκάνονος περί γοητειω·ν, μα\•τειών καi 

δεισιδαιμονι(/Ίν, Λαογρ. 3 (1911) 386, στ. 31-32 (έκ κό)δ. 17 αL.). 
7 Ι. Π ρ ω τ ο δ ί κ ο υ, Περl της παρ• ήμίν ταφΎjς, 'Α<&. 1860, σ. 18. Ε. Σ τ α

μ α τ ι ά δ ο υ, Σαμιακό. Ε, 42.:2. Θ. Ι. 'Λ{} α ν α σ οπού λ ο υ, Προλήψεις καί δει·η

δαιμονίαι Καστρίου Κυνουρίας, Λαογρ. 11 (1934--37), σ. 6!18, &.ρ. 4. Ν. Πέρδικα, 
Σκϋρο; Ι, σ. 144. Καi παρ' άλλοις λαοΊ:; 1l φων1l ζΦων καΙ πτηνών &εο1ρείτσι προ
δηλωτικι) του <&ανάτου. "Ι δε G e i g e r, Tode:;νor~ejchep, Handv.'όrt, d. deutsc}Jeη 
1\berι,:J. V!II, 994 κΙ\. 
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1ι') Διά#εσις •fίς περιουσlας. 

Προαισ-&ανόμενός τις τΟν -&άνατον Επερχόμενον, προέβαινε συν1lf}ως, 

κατ δρχαίαν παράδοσιν ι, είς nlv διάταξιν τών πραγμάτων 3 καl τiϊς περιου

σίας του δηλαδ1l είς η)ν σύνταξιν δια&1lχης s δια τΥjς όποίας διέ6-ετε τι} 

έαυτοϋ, προνοών συγχρόνως καL περl της ψυχης αUτοϋ 4 δια τijς δια&έσεως 

μέρους η καl δλων τώv ύπαρχόντων του εΊς πτωχοVς 5 καl είς φιλαν-&ρω

πικα ίδρύματα. 

Β' ΤΑ ΠΡΟ ΊΉΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ 

α') Τελευταϊαι #ελ>iσεις καΙ παραyyελlαι περl •iίς •αφής, 
1JπoiJ.fjκαι, εVχαl, άποχαιρε't,t:1μοl. 

"Ότε ό &σ-&ενΥ)ς- ilσ{Μνετο δτι fjτo c'lναπόφευκτσν πλέον καl εγγVς τΟ 
~έλος του βίου αUτοU, Εχάλει περl έαυτΟν τους οl.χείους, συγγενείςG καl φίλους 

J Ι w a η ''ο η Μ ίi 11 e r, Die griech. Privataitertίimer2 , 1\:fίincben 1893, 
σ. 210-211. Rohde, Psyche' Ι, 250. 

2 'Ο άγγελος &γγέλλων είς τΟν Άβραιiμ περi τi}ς ΕπιΧειμένης Εξόδου αUτου 
Εκ του βίου παραγγέλλει: «'ίνα διατάξεται περi των πραγμcί.των αUτου». Α. V a s i-
1 i e ν, Anecd. Gnecobyz. 1893, σ. 292· <Ποίησαν διάταξιν .περl πάντων ων έχεις, Οτι 
f]γγικεν 1iμέρα έν ίι μέλλεις έκ του σώματος Εχδημείν καl πρΟς Κύριον έρχεσ{)·αι» 
(Εκ κωδ, του ΧΠ αt.). Vasiliev, "Εν<&• &ν., σ. 303' βλ. καl Κουκουλέν, σ. 
4' Λουκiiτον, σ. 35-36. 

3 Βίος Έφραίμ του Σύρου (δκδ. }. Assemani, τόμ. 1, Rom:;:e 1732, σ. 
XXXIIIa). Του όσίου Θεοδώρου ήγουμ. των _Στουδιτ&ν, ~Επιτάφιος είς Πλάτωνα. 
AS, April 1, σ. XLVI (κεφ. 42). 

4 Βίος Λουκa του Στυλίτου, Anal. Boll. 28 (1909), στ. 16 κέξ. ϊδε καl Κ ο υ· 
κουλέν, σ. 4. 

5 Χαρακτηριστικi} τοιαύτη δια1t1lκη 6.ναφέρεται ύπΟ του Λεοντίου έπισκόπου 
Νεαπόλεως Κύπρου (7 α!..), είς τΟν βίον Ίωάννου του Έλεήμονος (έκδ. G e 1 z e r, 
σ. 66, στ.18 κέξ ). Λέγεται ένταυ-&α περi παιδΟς όρφανοϋ έν πενίι;;t μεγάλη διάγοντας· 
«έλεγαν γCtρ οί εύρε-&έντες έν ήj δια<&ήκη του πατρΟς μάρτυρες, δτι ούκ &.φηκεν 
αυτψ, δέσποτα, ό πατι'ιρ αύτου &.πο-&νήσκων εως ένός νομίσματος' &.λλ" έχων δέκα 
λίτρας χρυσίου, φέρει αύτΟν έν τfi Wρι;;t, Οτε ηlν δια'fi·ήκην 8γραφεν καi λέγει αύτψ. 
Ταύτας τιiς δέκα λίτρας έχω, τέκνον μου, τί -&έλεις; έάσω σοι ταύτας η ηlν δέσποι
νάν μου τllV Θεοτό:.ων κουράτορα και προνοήτριαν; Του δε παιδΟς έκλεξαμένοu ηlν 
ύ.γίαν δέσποιναν, διέταξεν δο-&fιναι δλα τοίς πτωχοίς». 

6 Μ. Η. Fournιy et Μ. Leroy, Βίος Φιλαρέτου (8 αl.), ByL.antion 
9 (1934), 153 «έκέλευσε συναχiΗΊνω πασαν τιlν συγγένειαν αύτσυ», 



Γ. 1{, :Σπυριδdχη 

καl έξέφραζεv εlς αlιτοVς τας τελευταίας cθελήσεις του, δίδων συγχρόνως καt 
τfιν εύλογίαν καl τ1)ν εUχ1lν του, ECtν )iτο γέρων Ίl πατήρ'. Κα{}~ δν χρόνeιν 

δΕ έγίνοντο ταϋτα, τα μέλη τf]ς οικογενείας τού &σ&ενοϋς, καταλαμβανόμενα 

ύπΟ άπελπισίας δια ηΊν ζω1Ίν αUτοϋ, έξέσπων εLς -&ρ ή νους 2 • 

ΜεταξU τ5Jν τελευταίων {}ελήσεων τών άπερχομένων Εκ τού βίου ήσαν 

καl αί περl τf)ς ταφlΊς αVτών. Άναστασία 1l πατρικία, Εν Αίγύπτcρ, μετημ

φιεσμένη εLς μοναχΟν Εν μοναστηρίι:ρ &νδρών, Ολίγον πρΟ τfις Εχπνοf}ς αυτfις 

παρήγγελλε: «Δια τΟν Κύριον μ1Ί &ποδύσετέ με U. φορώ, &λ/." &ς εLμl οϋτως 
με πέμψατε πρΟς Κύριον, καl μη μάit·η ({λλος τίς ποτε τα περl Εμοϋ εtμ1Ί 

ύμείς καl μόνοι» 3
• ·ο δσιος Έφραlμ Επίσης προτού &.πο-&άνη «τοίς παροϋσι 

παρηγγυάτο ώς ούκ ΕξΟν αUτοίς Εσθfιτι πολυτελεί τΟ τούτου σώμα ένταφιά

σαι>> 4 καl ό δσιος Ευστράτιος (9 α 'ι) παραγγέλλει όμοίως εlς τΟν &δελφΟν 

αUτοϋ Νικό.λαον: <<Ι\'ΙΊΊ σUv δδυρμοίς καl &.σέμνοις οlμωγαίς περιβαλiiς σεαυ

τόν>> 5 • Πλ1Ίν τούτου οί μελλο{Μνατοι παρ1lγγελλον καl περl τοϋ τόπου τf)ς 

ταφfiς αυτων, ώς μα-v11άνομεν Εκ τού βίου τΎjς Μακρίνης, Εν{}α 11 μήτηρ 
αltτfις φέρεται έκφράσασα ηΊν επιcθυμίαν, Οπως ταφή Εν τQ) τάφcρ τοϋ συζύ

γοv u.l1tlΊς 6 • Τοσούτο δΕ 1Ίτο διαδεRομένον τΟ Efloς τούτο τfjς παραγγελίας 

περl τού τρόπου τfις κηδείας καl τού τρόπου τfις ταφfiς, &στε κατα τΟν Ενα

τον αLώνα 1Ίρωτ5το ό μελλα&άνατος, δπως Επαναλάβη Εκ δευτέρου τΟ:ς Επl 

τούτου τελευταίας α{,τού cθ·ελ1lσεις 7
• 

Κατα τιlς στιγμc/.ς αUτΟ:ς ϊστανrο χύκλcρ περl τΟν άπερχόμενον Εκ τfiς ζωf]ς 

o'i οlκείοι καl οι συγγενείς, δπως Ο:κούσωσι τας τελευταίας {}ελήσεις καl 

παραγγελίας αυτού &.λλα καl ϊνα λάβωσι τιJ.ς εύχας καl ευλογία; του, μάλιστα 

ΕUν ό με-θ-ιστάμενος iiτo Εκ τών γονέων 11 γέρων η κληρικός s. παρεκάλουν 

1 Βίος Φιλαρέτου, "'Εν{}' ιlν. Διαf!ήκη τοϋ άγιωτ. Άρσενίου &ρχιεπ. Κω·νσταν
τινουπόλεως (13 αl.), Μ i g η e, 140, 949Α. 

2 Βίος Φιλαρέτου, 'Έν&' ιiν. 

g Δανι1lλ ΣκητιciJτης (6 αl.), σ. 3, στ,14 κFξ. Chr, I.oparev, Β(nς 
Εύδοκίμου (9 αl.), Izs\vjestije 13 (1908), 210. 

4- Γρηγορίου Νύσσης, Έγκcόμιον εlς Έφοαίμ, Migne, 46. 845D. 
' ΑΙΣ, 4, 391 (κεφ. 36). ' 
6 Migne, 46, 973Β· 
7 Βίος όσ. Λουκ& τοϋ νέου. Γ. Κ ρ έ μ ο υ, Φωκικιi, Α', 1874, σ. 53α. 
8 Μακρί>να, σ. 973Α. Ίωύ.νν. Χρυσοστόμου, ΕΙ.ς τΟν Ίώβ α', ιδ. πcιριi 

Λουκάτφ, σ. 41, &ρ. 3. Θεοδό)ρου Στουδίτου, Έπιτάφιος εlς Πλάτωνα, 

AS, April. 1, σ, XLVI (κεφ. 42). Συμεώνος Ι\Τεταφράστου Μαρτύριον 

Εύδο.ξίου, Th·~igne, 115,,G24Η.Βίος Θεοδιδρας (9 αl.),V..T. Regel, Analecta B;r
zantιnorussιca, Petropolι 1891, σ. 17, στ. 7 κέξ:Η βασίλισσα Θεοδώρα &φί·ωυσα 

τU.ς τελευταίας παραγγελίας πρΟς τα τέκνα αύτης λέγει: «μέμνησ1Μ μου, τέκνα φίλ

τατα, τc'δν πολλ&ν κόπων καl πόνων καί των κα{f.' έκάστην διδασκαλιών με{)·' ΟJν εξε
{j'{.ΗΞψάμην ύμaς· μέμνησ{}ε, .. και ό)σπερ μοι Ετι περιούσυ εν τψδε τφ βίφ εlς ύπα-

sf 

δ~ αυτόν, ϊδί(t οί μοναχοt Εν τοtς μονα6τηρίσις καl o'i κληρικοί, πρΟς τΟ 
<<μνημονεϋσαι>> αυτών <<πρΟς τΟν προσλαμβανόμενον ΘεΟν» ι r}τοι να παρα~ 
καλέση τΟν Θεόν, δπως Εχη καl αυτους ύπ~ Οψιν το~, δστις προσλαμβάνει 

πλησίον του τΟν dπερχόμενον Εκ τού κόσμου. 
·ο μελλσ&άνατος πολλάχις παρ1lγγελλεν &κόμη καl περl τοϋ προσώπου, 

τΟ όποίον {tcl Εκλειεν εtς αυτΟν τοUς δψ&αλμοUς μετα τΟν &άνατον ώς καl 
περl τών Ενδυμάτων δια τών όποίων {}U Ενέδυον 11 αUτΟν καl γενικώς €φρόν
τιζε «τα τελευrαία συντάξασ&αι>>_3 • 

β') 2vνχώρησις κα! ιιε•ιi.ληψις. 

<'Οτε ούδεμία πλέον έλπlς σωτηρίας ύπf]ρχε διιl τΟν &σ&ενfι, ό ϊατρΟς 
παρητείτο τών Επισχέψεων καl τών προσπα-&ειών ύπfρ τfiς διασώσεως αυτού 
καί, &; μαν&άνομεν Εξ άγιολογικών πηγών τοϋ Ενάτου καl δεκάτου αίώνος, 
§γνώριζε τoUro καl εLς τοUς οlκtίους αUτοϋ· «δς Επl τοϋ σκίμποδος άνακείμε
νο; καl πρΟ; τώv Lατρών τfιν τελευrαίαν τού -&αvάτου &πόφασιν προσλαβό
μενος» 4 καl «παρα των περιοδεύει ν λαχόντων αύτΟν ίατρών άπηγορεύ&η 5 

παρCt πάντων τε τών προσηκόντων καl προσφιλών &πεγνώσ&η>> 6
• 

Ό LατρΟς-Εδιδε συγχρόνως καl τfιν €ντολΥιν είς τοUς οlκείους, ϊνα καλέ
σωσι τΟ~ ίερέα, ώς μαρτυρεί ό Χρυσόστομος δια τΥιν έποχ1Ίν αυτού, πρΟς 

κοi)ν Εξεγγίνεσ.ft·ε, οϋτω δ1ι δυσωπ& καi μετιi τ1lν Εμ1lν άνάλυσιν τοίς έμοίς λόγοι.; 
Εμμείνατε καi διδύ.γμασι'Ι' ... » περαιτέρω δίδει συμβουλιiς περi έκτελέσεως ύπ' αύτ&ν 
11-εαρέστων Εργων καi περί διανομης τοϋ πλούτου αύτων εlς τους πτωχοUς «'ίνα αύτΟν 

fξητε Εν ούρανοίς συναγόμενον» κ.&. 
1 'Επιτάφιος εiς τΟ\' δσιον Νικ ήταν (t 824) ύπΟ Θ ε ο στ η ρ ί κ τ ο υ μα{}ητοϋ αύ· 

τοϋ. AS, April. 1 (σ. ΧΧΙΙ, κεφ. 23) : «κυκλησάντων ήμών τα Εσχατα αύτΟν πνέο,•τα 
καi παρωωλούντων μνημονεϋσαι fιμ&ν πρός τΟν προσλαμβανόμενον Θεόν», ·ο Πετρω~ 
νδ.ς παραγγέλλει όμοίως εiς τΟν δσιον Άντώνιον τΟν νέον &.πΟ'&νήσκο'Ι•τα: «Παρακά
λεσαν δrl τΟν Κύριον ετι ύπ€ρ έμοϋ, 'ί'\•α καί τοϋτό μοι συμβαίνη τΟ &.γα{Μν», F. 
Η a 1 k i η, Βίος 'Αντωγίου τοϋ νέου (9 αi. ), Anal. Bol1. 62 (1944), 221, στ. 7 ~ 8. 

2 Μα κ ρ ίνα, σ. 935Β. Βίος δσίου Ίλαρίωνος (4 αi.). ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 

κέξ. SEC, σ. 893, στ. 30 κέξ. 
3 Chr. LopareY, Βίος Εύδοκίμου (9 αί.), IzSVirestjja 13 (1908), 210. 
4 Βίος Νικολάου 1Ίγουμ. τfις μονfις τών Στουδίου (9 αL. ). Μ i g η e, 105, 916c. 
5 Έγκατελείφ&η. 
6 •Ιερωνύμου καi Σωφρονίου, Βίος τοϋ όσίου ·v,αρίωνος (Εν Πα

λαιστίνη κατCι. τΟν 4 αt.), ΑΙΣ, 5, 90, στ. 24 κέξ. F. Η a 1 k i η, Βίος ~Αντωνίοu 
τοϋ νέου (9 αί.), Anal. Boll. G2 (1944), 217, στ. 14. Βίος Λουκa Στυλίτοu (10 αί.), 
Anal. Boll. 28 (1909), 41, στ. 22 · 24 καi σ. 42, στ. 16 κέξ. 
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βάπτισιν τοϋ μελλο11ανάτου, εav fίτο &βάπτιστος 1
, 11 πρΟς Εξομολόγησιν καl 

μετάδοσι ν εlς αύτΟν τfις ftείας μεταλήψεως 2 • 

'Ί-Ι διαταγ1Ί αUτη τοϋ ϊατροU, προειδοποιηηκ1Ί περl. τfις κρισίμου κατα
στάσεως τοϋ &ρρώστου, μάλιστα δΕ ή ε'ίσοδος ε'ίς τΟ δωμάτιον αUτοϋ τοϋ 

Lερέως, Επέφερε τfιν &πόγvωσιν εLς τοiJς οLκείους αύτοϋ, οϊτι·νες· Εξέσπων ε'Lς 
{}ρfiνον και δδυρμόν 3

• 

Συχνα Ο άσc&εVΊlς, ίδίg μοναχΌς 11 κληρικός, Εζ1lτει ό 'ίδιος νΟ: fξομολο

γη{}ίi καl λάβιι τfιν -&είαν μετάληψιν. 'Αναφέρεται σχετικώς δτι Άναστασία 
ή πατρικία Εν ΑLγύπτφ, μετημφιεσμένη εLς μοναχόv, «λέγει ηί) γέροντι· Δός 

μοι κοινωνίαν" καl εδωκεν αUτφ καl κοινων1lσας λέγει· εUξασ{}Ε περl Εμοϋ 

καl &ναβλέψας πρΟς &νατολάς ... παρέδωκε τΟ πνεϋμα>) ~. ~Επίσης μαρτυρεί

ται En Εξ Αίγύπτου, περl τα τέλη τοίί 4ου αί., δτι α'ίσ&αν-3·είς τις προσεγγί

ζοντα τΟν ι~άνατον αϋτοίί <<'ilρξατο {}ρηνείν καl δακρύειν καl έξομολογείσitαι 
πάσας τΟ) Θεδ) τΟ:ς άμαρτίας α1Jτοίί Ενώπιον τοίί 'ιερέως>> 5 • 

~Ενταίίitα παρουσιάζεται ό Uν-3ρωπος καταλαμβανόμενος VπΟ φόβου 
κατα τCις τελευταίας στιγμας τοίί βίου αϋτοίi δια τα άμαρηlματά του. το 

α'ίσ&ημα τοϋτο προέρχεται Εκ τfίς πίστεως Οτι δια τΟν έvάρετον η μ1l βίον {}U 

Επακολουθ·ήσυ &νταμοιβ1l 11 τιμωρία της ψυχΥ)ς μετc'ι itάνατον 6 • ~Η &ντίλnψις 
αUτ}) Υιτο λαϊκ1l κατΟ: τΥιν άρχαιότητα 7

, μαρτυρεί δΕ περl αUτfjς ό Πλάτων, 
Πολιτ. Α', 330d '. 

ΤΟν έτοιμο-3άνατον, Εν δσcρ δΕν εlχεν άκόμη άπολέσει τUς αίσ-3·ήσεις 
αUτοίi, Επεσκέπτοντο τΟ τελευταίον οί συγγενείς, o'L γείτονες, o'L φίλοι καl 

1 "Ιδε Λ ο u κάτου, σ. 37 · 38 καl. 41, &ρ. 2. 
2 .Κουκουλές, σ. 5. Petrakakos, σ. 96-97. Λοuκάτος, σ. 37 

(Migne, 49, 224). 
3

. 'Ιωάν. Χρυσοστόμου,Εtςτό.ς Πράξεις Λ'. Migne,60,25, παρό. Λου
κάτqι, σ. 37. Κο υ κο uλές, σ. 5. Βίος Δαβίδ, Συμε<Ον καί Γεωργίου, Anal. ΒοΗ. 
18 (1889), σ. 256, στ. 15 κέξ. Συμεώνος l\ίεταφράστου, Βίος δσίου Γρηγο
ρίο_u δπισκ. 'Λκρ·άγαντος. Μ i g n e, 116, 252 Β Δ c (κεφ. με'). Λέγεται δνταϋ&α δ τι 
τινΟς «τό. ~σχατα πνέοντος» γυνή τις διερχομένη βξω της οlκίας «άκούει βοfjς σuμμι
γοϋς το)ν παίδων αύτοiJ κοπτομέ-vων καί -&ρηνούντων». 

4 ό,ανι1lλ Σκητιώτης (6 αί.), σ. 3, στ. 14 κέξ. 
5 Migne, 34, 225B-C. 
6 'Ίδε &νωτ. σ. 80. 
7 Μ. Ν i Ι s s ο η, Geschichte der griech. Relig. Ι, Mίinchen 1941, σ. ί67. 
8 ·ο Κέφαλος λέγει: «Εδ γό.ρ ίσ&ι, tφη, iJj Σώκρατες, δτι Επειδάν τις Εγγ1.Jς 

fi τοϋ οϊεσ&αι τελεuτήσειν, εtσέρχεται αύτφ δέος καΙ. φροντίς περί ΟΟν Εμπροσ~εν οfικ 
εtσιlει · οtτε γό.ρ λεγόμενοι μϋ&οι περt των δν 'Άϊδου, ff:ις τΟν δν&άδε άδικί1σαντα δεί 
Εκεί_ διδόναι δίκην, καταγελώμενοι τέως, τότε δη στρέφοuσιν αυτού τ1lν ψuχ1lν μ1l 
Uλ1ί-&ε.ίς iJJσιν ... ύποψ~ας δ' ούν καl δείματος μεστ6ς γίγvεται και f1ναλογίζεται fjδη 
καl σκοπεi: εϊ τι να 11δίκησεν ... ». 

• 
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(iλλοι γνώριμοι 1 ο'Lονεl δπως δ:ποχαιρετίσωσιν αυτόν 2 , λαμβάνοντες καl συγ

χρόνως δίδοντες συγχώρησιν δια τUς μεταξl> αlιτών κατα τΟ παρελitΟν δια

φοράς. <Η συνΛ&εια αϋτη διατηρείται καl σ1lμερον Ετι είς τΟν λαόν 3 • Οί 

οίκείοι χαΊ o'L Επισκέπται κατU. τΟν χρόνον τοϋτον ϊσταντο η Εκά{}ηντο περt 

τ1lv κλίνην τσίί μελλοitaνάιου κατηφείς καl δακρύοντες, EνcJ) τα μέλη τfίς οίκο· 

γεvείας αUτοϋ, {}ρηνοίiντα γοερώς καl καταξαίνοντα η1ς παρειάς 4 , Ύlκουον, 

κατU παραδεδομένη ν Εκ τfϊς άρχαιότητος 5 συνήitειαν, τοl>ς τελευταίους αU
τοίi λόγους. 

"Ότε ό άσ-&εvi)ς ηρzιζε πλέον να χάvη τcΧς αίσ-3-ήσεις αUτοίi, δηλωτικΟν 

τoii προσεγγίζοντας τέλους τοϋ βίου, σι οίκείοι διηυ-3·έτουν τα τfjς σίκίας 

πρΟς τΟν σκοπΟν τούτον. ~Εκ τού συναξαρίου τfjς Κοιμήσεως τfίς Θεοτόκου 

(&πο κώδ. 12- 13 αi.) μαν/Jάνομεν οτι ή Παναγία προετοιμαζομένη διa τ1Jν 
κοίμησιν aUτfjς «συγκαλεί τε καl γείτονας, σαροί ηlν οίκίαν, Ετοιμάζει τi)ν · 

κλίνην καl πάντα τΟ: πρΟς ταφ1Ίν Επιηiδεια>> u. 

CH σάρωσις Ενταϋ-&α τfjς οίκίας πρΟ τfiς τελευτfjς, υποδηλοί, Οτι μετ' 

αlιτi)ν καl Εφ~ δσον χρόνον παρέμεvεν ό νεκρΌς Εν τι'ρ σ'ίκι:ρ ό καilαρισμΟς 

αlιτΥ)ς {Μ fιτο &πηγορευμένος. Περl τούτου πει\Jόμεθα Εκ ποί~λών σχετικών 

σήμερον Ε-3-ίμων, ου μόνον συνή-3-ων εϊς τΟν έλληνικόν, άλλα xal εUρύτερον 
είς εUρωπα·ίκοl>ς και dλίιους λαούς 1 • 

Έκ τών νεσελληνικών Εitίμων σημειώνομεν Ενταίi{}α Οτι _έν Κρήτη σήμε

ρον «δσην' δJρα είναι τΟ λείψανο στΟ σπίτι δΕ σκουπίζουνε για να μη διώ

ξσυνε τους άπο-3-αμένους που ηρ-3-ανε να συνοδέψουνε τfιν ψυχή» Β. Είς τi]ν 

Κυνουρίαν Επίσης δΕν σαρώνουν κaτα ηΊν ήμέραν τf)ς Εκφοράς του νεκροϋ, 
διότι άποΊJνήσκει καl δ.λλος Εκ τijς οίκογενείας 9 • A'L μαρτυρίαι αΌται έμφαί
νουσιν δτι η οίκία πρέπει νΟ: σαρωΊJtϊ πρΟ τοίi -&ανάτου, ώς φέρεται Εν τι'ρ 

1 Η i p p. D e 1 e h a y e, Βίος 'Ιωάννου τοϋ 'Ελεήμονος (7 αί.), Anal. Βο11. 
45 (1927), 53, στ. 3 κέξ. Βίος Μαρίας της νέας (9 -10 αί.), ΒΕ, σ. 297β. Βίος Εύ
iJ-υμίου (10 αt.), (6κδ. Car. de Boor, κεφ. ΧΧΙ, 2). 

2 Βίος άγίας ΕU:rραξίας. AS, Mart. 2, 926 (κεφ. 36). 
3 ΛΣ, Γ', 32!. 
1 'Ιωάννη ς ό Χρυσόστομος, tδε παρό. Λουκάτφ, σ. 41. Βίος Θεο· 

δο)ρας (9αt.), \V. Regel, Anal. Byz-russ., PetΓOpoli 1891, σ.17, στ. Ι κέξ, 
Βί-σς όσίοu ΝεΟ.οu (10 αί.), Migne, 120, 156Α (κεφ. 94). Βλ. και παρι1 τοίς δ.ρ
χαίοις εtς Πλάτωνος, Φαίδωνα, 117d. 

'Ίδε Κοuκουλέγ, σ. 6. 
ι; SEC, σ. 892, στ. 33 κέξ. 
7 'Ίδε Ε r π. S a m t e r, GebιHt, Hochzeit ωιc1 ΊΌd, I,eiρzig ιι. Berlin 

1911, σ. 31 κέξ. Α r η. ν a η G e η n e p, Mannel de Fo11~iore Fι·anςni-sc Con
tcιιφorain, I.rr, Paris 1916, σ. 670. 

"'l\Ιαρ. Λιουδιiχη, •Η τελευτi1 σηlν Κρ/ιτη. ΕΕΚΣ, Β' (1939), 407. 
9 Λαογρ. 11 (l!J31/Bϊ), 658, άρ. 9 . 

• 



r. Κ Σπuριδάκη 

συναξαρίφ τiϊς Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. cH &ντίληψις αύτη άπαντ;t έν Λευ
κάδι είς τΟ μυρολόγιον: 

<<Καλότυχος πδπέitανε στη μέση τοϋ σπιτιοϋ του 

καl τΟν ετριγυρίσανε ο'\. ξένοι κ~ ο'\. δικοί του. 

Κι" άγλια "πΟ κειΟν πδπέ{tανε σε ξενοδόχου σπίτι 

κ' είναι τΟ σπίτι άσάρωτο κι Ο νιΟς κορναχτισμένος>> 1
• 

•Η σάρωσις Επιτρέπεται μόνον μετι1 τfιν έκφορdν τοίί νεκροϋ .. Είς την Αϊ τω
λίαν <<<Άμα βγάνουν πεθ-αμένο &πΟ fνα σπίτι, πρέπει κατόπιν να σκουπίσουν 
καλά, δωμάτια, σκάλες, Ολα του σπιτιου τα μέρη καl τα σκουπίδια να πάνε 

να τα ρίξουνε στα δίστρατα, Οχι &λλοU, δf:ν κάνει» 2
• 

1\1ετα ηlν Εκφορdν σαρώνουσιν Επίσης Εν Σκύρφ καl Νάξι:ρ 11
' Εν τίi 

τελέυταίq; νήσφ δμως δf:ν ρίπτουσι <<τd σκουπίδια στΟ δρόμο» έκ φόβου μη 

&πορρίψωσι μαζl καl ηlv Επl τριήμερον έν τψ ο'ίκψ διατρίβουσαν ιμυχfιv 

τοϋ νεκρού 4
• 

1 Σπ. Μουσούρη (Φ. Γιοφύλλη), "Η γλώσσα τfιςΊ&άκης, 1950, σ. llH, 
&ρ. 56. "Η αύη) &ντίληψις ύπάρχει νομίζω και είς μuρολόγιον Εξ 'Άργους (Λαογρ. 

Γ', 267, στ. 14) εLς τΟ όποϊ:ον φέρεται ό \'εκρΟς λέγων : 

«Σήκω, σαρώστε η)ν α-δλή, σαρώστε τΟ σοκάκι 

τί {}ά 'ρ&τι τΟ συμπε1tερι0 για να με στεφανώση· 

φέρ-νουν τΟ στέφανο μονΟ και τη λαμπάδα μία». 

2 Δ η μ, Λ ο υ κ οπού λ ο υ, Σύμμεικτα λαογραφικα Εξ Αίτωλίας, Λαογρ, 12 

(1938- 1948), 22. 
'Ν. Πέρδικα, Σκuρος Ι, 19!0, σ. 142. Ναξ.'Αρχ. Α' (1947), 68. 
4 Δια τΟν αύτΟν λόγον, φαίνεται, δεν σαρc6νουσιν είς τt)ν Σύμην καi τt)ν Σίίρον 

πρό της παρελεύσεώς τριημέρου &πΟ τοϋ -&ανάτου, είς δε τt)ν Τηνον μιδ.ς ήμέρας, 
Ζωγρ.'Αγc~Jν Α' ι 216 {§ 86). ΛΣ, Γ', 359. Εtς την Θριf.κην (ΤσανδΟΟ) είς τΟ δωμά
τιον του νεκροϊ:ί Επί τεσσαράκοντα ήμέρας «δf:ν ξεραχνιάζουν καl δ8ν &σβεστώ\•ουν, 
μt) σκοτc:Jσουν την ψυχ1) ποU εως δτου πάρη τα σαράντα της κόλλυβα Εκεί λογοyυρ
ν{j»1 Θρ~Jκικα 2 (1929), 140, πρβ. καί σ. 145. Είς τfιν ΣινασΟν «μετα τ1)ν εξοδον τοU 
νεκροϊ:ί δ8ν κα1tαρίζουσι, διότι νομίζουσιν δτι {J.ά κα{}αρισ1tίj καί Ί'ι οΙκία Εκ τ&ν &ν
{}ρώπων», Σ α ρ. 'Α ρ χ ε λάου, Ή Σι\•ασός, σ. 92. Έκ τfις σαρcίJσεως κατό. ηΊν 
τελεuτήν, τΟ ε-&ιμον τούτο Επεξετά{}-η κατόπιν καi είς Ο.λλας περιστάσεις του βίου. 
Οίίτως είς την Άρκαδίαν, δταν φεύγη τις είς τιlν ξενιτειάν πρέπει νό. σκουπίσουν 
πρΟ της &ναχωρήσεως αύτου, κατόπιν δ8 μετά παρέλευσιν εlκοσιτεiραώρου. ''Αν κα-

1l·αρ(σωσι τfιν οίκίαν &μέσως μετά την άναχώρησίν του! «είγαι σ&.ν να τόν διώχνουν 
δια παντός»' δηλαδη φοβοϊ:ίνται μ{ιπως πε1l·άνn, Τσίρ ι μπας, Χειρόγραφον εν 
Λαογρ. 'Αρχ., άρ. 767, σ. 433. Έν Σύμη όμοίως δf:ν σαρcίJνουσι τ1Ίν οiκίαν Επί 
τριήμερον &πΟ τfις &ναχωρήσεως τοϋ οίκείου σπογγαλιέως «δια να μ1)ν τΟν ρίξουν 

Οξω, ετσι ποU ρ(χνουν καί τα σκουπίδια» 1 Ζωγρ. Άγc~η· Α'ι 215β {§ 74). 

Ί'ά κατά η)ν τελεut111ν €-θ·ιμα t&ν Βυζαντινillν Εκ των 6.γιο],σγιχ00ν πηγ&ν 91 

ΤΟ 8-&ιμον τ:οίιτο τfις σαρώσεως τΥjς οίκίας μετιl την ταψf)ν τοϋ νεκροU 

μαρτυρείται καl ώς &ρχαίον ρωμα'ίκόν 1
1 &λλα καl έλληνικόν. Οϋτως είς Επι

-yραφΊlν της Ίουλίδο; έν Κέcρ {5 π.Χ. αi.) 2
, καiJορίζουσαν τα τfjς Εκφοράς τών 

νεκρών~ ύπάρzει 1l &παγόρευσις μετ& τΟν κα{}αρμ.Ον της οίκίας «μεδf: τα καλ
λύσματα s φέρεν Επl τΟ σΥjμα>>. Ή &παγορευτικiι αUηΊ διάταξις σημαίνει δτι 
ύπfiρχεν ε-&ιμον! μετα τlyv ταφΊ1ν να &πορρίπτωσιν τα σαρώματα Εκ τοϊί ο'ίκου 
Επl τού τάφου, CΟς Επίσης συνηΊΗζεται σήμfρον πολλαχού τiiς Ε{Ιρώπης, να 

ρίπτωσιν εlς τΟ νεκροταφείον 11 εLς τοiις άγρσUς τα σκουπίδια καl τΟ σάρω

{)ρον, ϊνα μη 8πιστρέψrι ό νεκρΟς είς ηlν οLχίαν 4
• 

Κατα ηlν λαϊκ1Ίν πίστιν 1 άπαντόJσα\' είς .πολί.οiις λαούς, ή ψυχfι μετα 

τΟν {)·άνατον παραμένει Επί τι χρονικΟν διάστημα Εν τ'fi οίκίq.. 5 • Πλην δε τού

του πρΟ καl μετ& τ1Ίν Εκπ,·ο1Ίν τfις ψυχfjς Ερχονται εLς τfιν οLκίαν τού τελευ

ηlσαντος ψυχαl U.λλων νεκρών καl πλfj{}ος δαιμόνων~ Εξ ών CJ.'Λλοι κακοποιοί, 

μεταξiι δΕ: αϋτών κα'i o'L δαίμονες τfjς άσ{}ενείας τού αποβιώσαντος 6 • 

Δια τfις σαρώσεως Επιδιώκεται προφανώς η άπομάκρυνσις Εκ τοϋ ο'ίκου 

τίόν ψυχών τών νεκρών καl τών δαιμόνων 7 • τα σαρώματα άπορρίπτονται! 

ώς ε'ίπομεν, είς τΟ νεκροταφείον η εLς τρίοδον 8 ~ δπου ό τόπος τfjς διατριβf]ς 

τών πνευμάτων καl τών ψυχών 9 • Είς τΟ f{}ιμον τούτο ύπόκειται l'Ί ίδέα δτι 

η ψυχfι τού νεκροϋ μετα τών α.λλων πνευμάτων κά{}ηται έπl τfjς Επl τού 

δαπέδο1! κόνεως~ κατα δΕ τfιν διάρκειαν τr]ς σαρώσεως καl μετ" αϋτfιν καl 

Επl τού σαρώitρου ι ο. 

1 Paul., σ. 77,18 (ίδ. παρ& Er-n. Sam ter, Geburt μochzeit und Tod, 
σ. 30-31). 

2 Ziehen, Leg. Gr. Sacr. ΙΙ,Ι, 93Α 1 στ. 22 κέξ. (σ. 261). Dittenb., 
Syl13 , άρ. 1218. 

3 Σκουπίδια. 
4 Ern. Samter, 'Έν&' άν., σ. 32. 
ι; 'Ίδε Arn. van Gennep, "E,•'fi·' &ν., σ. 670. Β. Schmidt, Toten~ 

gebrauche εν Archiv f. Religswiss. 24 (1926), 290. ν..τ. G a 1 a n d, Die VOΓ
chι-istl. baltischen Totengebrauche, Archiv f. Religsv.riss. 17 (1914), 490. 

6 "'!δε &νωτέρω σ. 79-80. Βλ. καΙ. Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κων

σταντινουπόλεως1 Βίον Άνδρέου Σαλοϊί, Migne, 111, 72JB. 
7 San1ter 1 "Εν&' &ν., σ. 32 κέξ. Eug. Fehrle, Das Besen im Abeι·· 

g!aubω, Hess. Bliitter ΧΙ (1912), 217- 218. 
s s a 1ll t e Γ J "Εν-θ·' &ν.' σ. 3!, 155. Τό ειt-ιμον &:τανι;fj σήμερον :ω.i εν Αlτω

λίff., ϊδε άνωτ. σ. 90. 
g 'Ίδε Th. Hopfner, Τρίοδος, Paui:γ-\VissO\\'a, RE, 13, σ. 162. 

S. Seligιnann, Deι- b6se Blick., τόμ. ΙΙ, Berlin 1910, σ. 221. 1\-Iaι-t. Nils
s ο η, Griechisclte Feste, Leipzig, 1906, σ. 391. Ε. S a 111 t_e r, GebuΓt, Hochzeίt 
l1. 'lΌd, σ. 14δ. HandΙ'i'δrt. d. dentschen Al)ergl. Bd. V, 516 (Kreω:weg). 

10 J u 1. Υ ο η Ν e g e 1 e i η, Die Reise der Seele ins Jenseints 1 Zeitschrift 
cles Ven·ins f. \!olksk. 11 (1901) 1 2G3. Eιtg. Έ<~e1ιι-le, "Εν&' αν., σ. 217. Εlς 
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ΚατιΧ ταϋτα νομίζω δτι είς τiιν μαρτuρίαν περL τfις σαρώσεως τiϊς οiκίας 

ύπΟ τf)ς Θεοτόκου προτο~ παραδώση η)ν ψυχΥ)ν αUτiiς είς τΟν Θεόν, ίiχομεν 

λα'ίκΟν νεκρικΟν ε3ιμον. Θα Εσάρωνον δΕ τότε τi]v οίκίαν πρΟ της τελευτiiς, 
διότι δΕν {}& Επετρέπετο κατόπιν δ κα&αρισμΟς αύτης, ώς ·καl σήμερον, Εφ~ 

δσον χρόνον παρέμενεν ό νεκρΟς είς nlν οίκίαν, έκ τοϋ φόβου, ώς ε'ίδομεν 

άνωτέρω έκ σημερινών δοξασιών, μ1Ί έκβάλωσιν μετα τών σαρωμάτων καl 

την τυχΟν Επ' αlιτών έπικαΒ·ημένην ψυχην τοϋ νεκροϋ. Δια τflς ΕχβολiΊς αύτΥjς 

τΥjς ψυχfiς έκ τού ο'ίκου Uπfiρχεν ό κίνδυνος να χάση τΟ σώμα αϋτiiς καl νU 

περιπλαναται άλλαχοϋ χωρlς να κατορ{}ΟΟσυ να έπαvεύρυ τοϋτο καl &κολου· 

{tήσn την ΕκφορCιν αύτοϋ είς τΟν τάφον, μετα τοϋ όποίοu μεταβαίνουσα είς 
τΟν δ.λλον Κόσμον {}(t συνεχίση Εκεί τΟν περαιτέρω βίον αϋτi]ς. 

ΜεταξiJ τών Ενεργειών πρΟς διάταξιν τών τοϋ ο'ίκου δια την έπικειμένην 

τελευτΥJν τοϋ &.σ{}εvοϋς, πλην τΥjς σαρώσεως, περιε/,αμβάνετο κατα την μεσαιω

νιχην περίοδον καl ό συσχοτισμΟς τού έσωτερικοϋ τiiς οίκίας, δSστε αϋτη 

Ι'νεκα τijς Ελλείψεως Επαρκούς φωτος να λάβη ζοφώδη οψιν '. Το Ι!Ηιμον 

τοϋτο, μνημονευόμενον παλαιότερο ν UπΟ τοϋ Μεγάλου Βασιλείου (Μ i g η e, 
31, 232 B-C) <<οϋτως ο'ίει προσήκειν καl τψ πεν{}οϋντι ... καl α\JχμηρUν 

κόμην καL σκότος Εν οίκίq.» 2 , Uπάρχει καl σήμερον εϋρέως διαδεδομένον 3 • 

ΠρΟς έξήγησιν τοϋ νομίμου τούτου, τοϋ Οποίου τf)v αίτίαν &γνοεί σήμε· 

ρον δ λαός, &ς παρατηρεί δ Ν. Πολίτης {Λαογρ. Σύμμ. Γ', 324 σημ. 5), 
νομίζω δτι πρέπει να συνδέσωμεν 4 αί'πΟ πρΟς τΟ &ρχαίον άττικΟν Είtος τiϊς 

Επιχρίσεως τiiς {}ύρας τfiς οiκίας δια πίσσης κατα τα ~ Αν{}εστ1lρια, τf)ν 11μέ

ραν τών χοών, Οτε ,έπιστεύετο Οτι &.vήρχοντο εLς τΟν κόσμον αί ψυχαl τών 

νεκρών, ώς καl κατα την γέννησιν, πρΟς τΟν σκοπΟν τiiς &πελάσεως έκ τοϋ 

ο'ίκου τών κακοποιών πνευμάτων.,. 

co συσκοτισμΌς τiiς οLκίας, ό Οποίος Επαναλαμβάνεται σήμερον πολλα-

η)ν δοξασία\' αύτfιν παρατηρει Ε:·νταίί&α δ Febrle Οτι στηρίζεται καl {ι &.παγόρευσις 

τών Πu.f}αγορείων (Π λ ο υ τά ρ χ ο υ, Συμπόσιο\• Η' ζ' 13, 27:Jd): «μηδΕ σάρον ύπερ· 
βαίνειν». Τό σάρω-&ρον &.ντι-&έτως χρησιμοποιε'ίται σήμερον κσ.t ώς προφuλσ.Χτικόν 
μέσον ιiπό δαιμονικijς Επηρείας· !.δ. Ζωγρ. Άγ<;)ν Α', 211 (§ 6). Θρq.κ. 1, 192· 6, 
319' 9, 229, &ρ. 20. Λαογρ, 2, 414, 81 κ.&. Παρ• ιΧλλοις λαοις, ϊδ. Ε. S a m t e r, 
"Εν'\'}' άν., σ. 34 κέξ. Ε. Febrle, "Εν&' άν., σ. 217. 

1 Θαύματα των άγίων Κοσμfi. καί Δαμιανού. L. Deubner, Kosιnas uncl 
Damian, Leipzig u. Berlin 1907, σ. 110, στ. 7 κέξ. (Κατό. τόν L. Deu1Jner, 
σ. 82 w 83 τα ώς Civω .frαύματα Εγράφησαν κατ&. τόν 5ον αlώνα}. 

2 Ή μαρτυρία αUτη τοίί Μεγ. Βασιλείου &.ναφέρεται είς έ&ιμον συσκοτίσεως 
τοϋ οϊκου μετα τfιν τελευτήν. Βλ. καi Κουκουλέν, σ. 76-77. 

3 ΛΣ, Γ', 324. Έ·νταίί&α γίνεται λόγος περί ά\•οίγματος τών παρα&ύρων καi 

τό)ν .frυρών μετα τfιν Ε:κπνοtιν, Οπερ σημα(νει δτι προηγουμένως τηροίί\•ται κλειστά. 
4 "!δε καίΕ. Saιuteι-, "Εν&' αν., σ. 29. 
6 "'!δε R ο b d e, Psyche3 Ι, 237 εν&α παρατί{Ιενται αί &ρχαίαι μαρτuρίαι. 

.. 
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zoίi της ΕVρώπης καl μετα η) ν Εκπνοή ν 1 , πιστεύω _Οτι {}ιJ είχεν άρχικώς τΟν 

'ίδιον σκοπόν, cΟς τΟ άνωτέρω &ρχαίον ίi{}ος τi]ς Επιχρίσεως τών {}υρών δια 

πίσσης, δηλαδ1) ν&. Εμποδίσu t))ν ε'ίσοδον ε'ίς αUnΊv τών πονηρών δαιμόνων 

καθ? Ην &ραν Επνεε τα Εσχατα ό Ετοιμοθάνατος, οϋτω δΕ να διευκολύνη η)ν 

εκπνοΥ}v τΥj; ψυχfiς καl τf)ν παραλαβ1Ίν αύτiϊς ύπΟ τών άγαί}ών δαιμόνων (&γ

γέλων) '. 

v') Το ψυιr.οιιάιι.ηιισ. κσ.! η οελευ.,i. 

<Ο εΊς n)v Επι{}ανάτιον &γωνίαν εύρισκόμενος Ελέγετο Οτι έψvχορράγει" 
il λα'ίκώτερον, ώς καl σήμερον, On έψvχομάχει, δηλαδη Εμάχετο, f)γωνίζετο, 
1Ί ψυχtΊ αϋτοίJ πρΟς τΟν Θάνατον .ι. «nολλάκις δ€ καl ψυχομαχοϋσίν τισιν 

παρεκά-&ητο και αUτΟς τούτους Lδίαις χερσlν έκάμμυσεν ... » 5 • 

Είς τΟν βίον τοϋ Οσίου Νικολάου ήγουμένου της μονiϊς τών Στουδίου 

(9 α!.) (Μ i g n e, 105, 916Β) λέγεται περl γυναικός, οτι αίiτη «τοίς τοu 

<ι ~δου πυλώσι δι~ άρρωστίας έγγίζουσα καl πρΟς nlν έξόδιον τών αϋτfjς 

εύτρεπιζομένων συνή-&ειαν>> &.ποκατέστη ύγιf)ς δια τiϊς Επεμβάσεως τού 

Οσίου Ν ι κο λάου 6
• 

ΤΟ <<έγγίζειν ταίς του gδου πύλαις>> σημαίνει ένταϋ-&α Οτι δ &σι'1ενf)ς 

εύρίσκετο είς ηΧς τελευταίας αUτοϋ πνοάς. •Η πίστις είς τΟν λαΌν περl πυλών 

τοϋ ".ι}δόυ άπαντ(i ηδη άπΟ τοϋ cΟμ1lρου μέχρι τfjς σ1lμερον. Πλην τούτου 

αί πύλαι τοϋ <'4-δου &.vαφέρονται καl παριΧ τοίς Ρωμαίοις καl είς τf)ν Και

νΊ)ν Δια/}ήκην (Ματ/}. ις' 18) «καl πύλαι ζiδου oiJ κατισχύσουσιν ... » '. 

1 J u Ι. v ο n Ν e g e Ι e i η, Die Reise der Seele ins Jenseits. Zeitsch. d. 
Ver. !. Volksk. 11 (1901), 267. Ε. Samter, "Εν!}' δ.ν., σ. 28-29. 

2 <Q Ern. Samter, 'Έν&' άν., σ. 28-29 &ναφέρει δτι πολλαχοU σήμερον 
fν Ει'Jρώπη κατα τΟν γάμον, καL δ1) μετά τ1)ν τελευτfιν, κλείουσι τCtς -&ύρας καi τ&. 

παρά{}υρα, 'ίνα Ε:μποδίσωσι η)ν εϊσοδον τών κακοποιών πνευμάτων εtς τi]ν οtκίαν. 
9 Ίωάνν. Χρυσόστομος, ϊδε παρ&. Λουκάτφ, σ. 43, &ρ. 1. Hipp 

D e Ι e h a y e, Βίος 'Ιωάννου τοϊί 'Ελεήμονος, Anal. Boll. 46 (1927), 53, στ. 3 
κέξ. Βίος Θεοδό1ρου Συκεώτου (6 αί.), ΜΑ, σ. 425. Διήγησις περl Θεοφίλου τοϋ 

βασιλέως (9 α!..), W. Regel, Ana1. Byz-russ., σ. 20α. Βίος Ά'\•τω·νίου τοϋ'\'έου 
(9 αί.), Π απ α δ οπού λ ο υ· Κ ε ρ αμέ ω ς, Συλλ. Παλαιστ. καi Συριακης άγιο/ω

γίας, Α', Ε:ν Πετρουπόλει 1907, σ. 211, στ. 33. Βίος του όσίου Νείλου (10 αL.), 
Μ i g n e, 120, 156Α (κεφ. 94) κ.δ.. 

4 G. Ν. Η a t z i d a k i s, 'Άγγελος und Verwandtes. Sitzungsber. d. Akad. 
<1. νi.τiss. in \Vien. Pb. bist. kl., Bd. 173 (1913), Heft' 2, σ. 8. 

5 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος 'Ιωάννου τοϋ Έλε1Ίμονος (7 αt.) (έκδ. 
Gelzer, σ. 52, 20). Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 6. 

ι; Βλ. καl F. Η a Ι k ί n, Βίος Ά·ντω·νίου τοϋ ·νέου (9 αt.). Anal. Βο11. 62 
(1944), 221, στ. 3 «Εκ τών πυλών τοϋ ".4-δου διά προσεuχης Ε:ρρύσατο». 

' Π ρ β. καί 'Αποκάλ. α' IS· lδε καl Ν. Γ. Πολίτου, Ν:οοελλ. μυ{)·ολογία, 
~Ιέρο> n·, 1874, σ. 330 · 331. 
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"Ο ψυχομαχών, μ1l δυνάμενος πλέον ν~ Ο;eι•αγνωρίση οtδΕν έκ τών περι

στοιχούντων αUτΟv προσώπων ι καl φανερού Οντος του τέλους τοϋ βίου aυτoii, 
έτοπσ&ετείτο είς τiιν Ε.πιί}ανάτιον κλίνην, τΟ χαμεύJιιον κατό. τΟν Γρηγόριον 

Νύσσης, έστραμμένην πρ~ς άνατολάς' <<πρΟς γ(χρ &νατολi)ν τέτραπτο αUτίi 
τΟ χαμεύνιον» 2

• 

"Η στροφη τοϋ προσώπου τώv άποftνησκόντων πρΟς άνατολ&ς &πετέλει, 

κατU τΟν 4ον αίώνα, &ς μαν&άνομεν Εκ τfiς μαρτυρίας ταύτης του Γρηγορίου 

Νύσσης, πλατU λατκΟν S-&ος'\ τΟ όποίον c'Ος νεκρικΟν νόμιμον συvεχίσ&η κα{}" 

Ολην την βυζαντινΥιν περίοδον, σ1lμερον δΕ &ποτελεί 81}ιμοv κα&ολικώς &νε

γvωρισμένον 4 • Οϋτω, πλ1lν τfjς &νωτέρω μαρτυρίας ύπΟ Γρηγ. τοϋ Νύσσης, 

σημειώνομεν Εκ τijς Πρωτοβυζαντινijς περιόδου δτι οί μάρτυρες Πι6νιος καl 
πρεσβύτερος Μητρόδωρος, μαρτυρήσαντες §πl Δεκίου §ν Μ. Άσί(! πλησίον 

τfiς Σμύρνης, κατΟ:. τΟΎ χρόνον τΥjς ΕκπνοΥίς «dμφότεροι εβλεπον πρΟς &να

τολάς>> '· Ό 'Ιωάννης Μόσχος αναφέρει διήγησιν τοϋ Παλλαδίου περl νεαc 

νίου τινΟς χριστιανοϋ Εν ~Αλεξανδρείq., δστις καταδεδικασμένος είς 1tάνατον, 

παρεκάλει τους δημίους λέγων: «Δια τΟν Κ1Jριον ποιήσατε &γάπην καl κατα 

&νατολΟ:.ς κρεμάσατέ με, ϊνα προσέχω μόνος ό)ς κρεμώ μαι>> 6
• ~Αναστασία ή 

πατρικία Εν Αίγύπτφ &ναβλέψασα «πρΟς &νατολάς ... ποιεί είς τΟ στόμα ... 

σταυρΟν καl λέγει· είς χείράς σου ό ΘεΟς παρατί{}ημι τΟ πνεϋμα μου· καl 

οϋτως παρέδωκεν τiιν ψυχfιν>> 1 κ. α. 

Περt t'Οί! προσανατολισμού κατα τfιν Εκπνοήv, ό όποίος τηρείται κατό

πιν καt κατΟ:. ηlν πρόttεσιν τού νεκρού καl εl.ς τfιν κατά-&εσιν αUτοίJ Εν τψ 

τάφφ συζητοίίμεν κατωτέρω. 

Μετα τiιν πρΟς &νατολας στροφi}ν τοίί ψυχορραγοϋντος, έτοπο-&έτουν 

1 Μ α κ ρ ί ν α 1 46, 984Β. Βίος Θεοδό)ρου Συχεώτου (6 αL. ), ΜΑ, σ. 425 «ψυχορ
ραγοϊiνως ούν α\Jτοϋ καΙ φωνfιν δλως μ1) διδόντος, μηδΕ γνωρίζοντάς τινα, Εποίη· 
σαν οί τοϋ χωρίου τΟ μνfιμα α\Jτοϋ», 

2 Μ α κ ρ ίνα, σ. 984Β. Ή Μακρίνα απεβίωσε κατΟ: τΟν Δεκέμβριον τοϋ Ετους 

379 η τΟν Ίανουάριον τού 380. "'Ιδε F r. ]. D δ 1 g e r, Sol Salutis, .1\fίinster in 
\\Testf. 1925, σ. 268. 

3 Fr. J. Dδlger, "Εν&' &ν., σ. 261. 
4 Β. S c h m i d t, Totengebrauche und Graberkultus ίιn heutigen Gri~

chenland, Archiv f. Religionswiss. 24 (1926), 286. Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ 1 ~σ 
νεκρΟς εϊς τfιν Άνασελίτσα, Λαογρ, 11 (1934·1937), σ. 388. Μα ρ. Λιουδάκη, 
•Η τελευτfι στi}ν Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β' (1939), 404 κ.&. 

6 R. Knopf·G. Krϋger, Ausgewiihlte Martyrerakten3
, Tίibingen, 

1929, σ. 56 1 στ. 24 κέξ. 
6 Migne, 87, 2925Α. 
7 Δ α ν ι η λ Σ κ η τ ιό.) τ η ς, σ. 3, στ. 18 κέξ. Βλ. Ετι: Βί.ος Μαρίας ΑLγυπτίας, 

AS, April. 1 (σ. XVII, § 37). Ύπόμ·νησις είς Ήλίαν τόν νέο·ν (t 780). Ά. Π α π α· 
δ οπού λ ο υ· Κ ε ρ αμέ ω ς, Συλλ. Παλαιστ. καi Συριακi'jς άγιολογίας, τεϋχ. Α', σ. 

551 στ. 1 κέξ. 
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παρα τi'ιν κλίνη ν αUτοίί &νημμένην λαμπάδα 1 κατΟ:. συν1l{}ειαν 1'1 όποία ύπάρ· 

χει καl σήμερον 2
• 

Είς τi'ιν κωματώδη αυτην κατάστασιν εύρισκόμενος ό τα λοίσ&ια πνέων 

πσοσ1lλωνε τΟ βλέμμα ε'ίς τι μέρος τΥις οίκίας· Επιστεύετο δέ, 00ς καl σήμε· 
ρον, δτι Εβλεπε τότε τΟν ίf.γγελον 11 τους &γγέλους, οϊηνες 1lρχοντο, ϊνα άπο

σπάσωσι καl παραλάβωσι n'Jν ψUχΊ'Jν αuτσϋ. Ή Μακρίνα (t 379), κατa τον 
βιογράφον της, ψυχορρ ~γουσα «τοιαυτα ψ&εγγο.μένη, .ούκΕτι πρΟς ήμάς rους 

παρόντας άλλcΧ πρΟς αVτΟν Εκείνον Β πρΟς δν &τεν€ς &φεώρα τοίς Ομμασι>> 

(Μ ί g η e, 46, 984Β). Ό Γρηγόριο; Ναζιανζηνος εlς τον eπιτάφιον λόγον 

του εlς τον μέγαν Βασίλιιον λέγει περl του Βασιλείου (Μ ί g η e, 36, 600 c-d) 
δ τι <<Εχει το μf:v ό άνfιρ τα τελευταία πνέων χα l παρα τΥiς t:J.vω χοροστασίας 

Επιζητούμενος, πρΟς ην Εκ πλείονας 8βλεπεν>>. Περl τΥjς πίστεως ταύτης &να
φέρει καl 1'1 νεκρώσιμος &κολου-&ία είς ψυχορραγουντα· <<~Αγων Επέστη μαι 

ψυχΥiς πανόλείrρος καl τα Ομματα ρέπων πρΟς τοϋ Θεοϋ φωτεινους &γγέJ~ους 
Εκβοω· μικρΟν Εdσατέ με ζfiν ... » οι, καl <<πρΟς τους άγγέ'λους τα Ομματα 
ρ έπου σα {iπρακτα καθ-ικετεύει» 5

• 

~a ψυχομαχων -θ·ορυβείται Εκ τfiς παρουσίας των &γyέλων, 00ς φαίνεται 
δf είς τα παρατεfl-έντα χωρία Εκ τΥjς νεκρωσίμου &κολου1tίας, Επιζητεί οfiτος 
καl &γωνίζεται νΟ:. σω&Ό. Σχετικώς μαρτυροϋσι καl αί Ciγιολογικαl πηγαί. 

Οϋτως εϊς .τΟν βίόν τοίί "Ιωάννου τοίί ~Ελεήμονος, ύπΟ Λεοντίου Επισκόπου 
Νεαπόλεως ΚΊiπρσυ (7 αl.) (8κδ. Gelzer, σ. 81, στ. 15 κι\ξ.) λέγεται: «καl 
πώς των dγίων &γγέλων Ερχομένων καl κατασπευδόντων -&ορυβείται τότε ή 

ψυχή, εαν εύρε&Ώ ανέτοιμος;>>' ενταϋ&α (σ. 82, στ. 14 εξ.) λέγεται ετι καl 
περl τοίί dy. (Ιλαρίωνος δτι οfiτος «μέλλων του βίου Εξέρχεσitαι Εδειλίασεν 

καl Ελεγεv τiί έαυτου ψυχi), Ογδοήκοντα Ετη, & ταπ:ΕινΥι ψυχή, Εχεις δου
λεύουσα τij) Χριστij) καl φοβfi i3ξελ&είν; 8ξελ&ε, φιλάν&ρωπός έστιν». 

CH δοξασία αUτη περl άποσπdσεως τΥjς ψυχfjς άπαντ~ &πΟ χριστιανικΥjς 
πλεuρ<Ίς !\δη εlς n'Jν Καινi]ν Διαθήκην (Λουκ. ιβ' 20) «'Άφρων ταύτη τfi 

νυκτl την ψυχ1lν σου άπαιτοϋσιν &π:Ο σου ... ». ΜεταξV δμως τών άγγέλων 

παρουσιάζονται κατα Ίωdννην τΟν Χρυσόστομον καl οι ποvηροl δαίμονες 

(ό διάβολος) ύπΟ άγρίαν Οψιν, έπιζητούντες Επίσης ν" άρπάσωσι τΥιν ψυχΥιν 

καl κατηγοροϋντες δια τα άμαρτήματα αυτης ο. Είς η) ν φοβεραν αUηlν τών 

1 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου (9 αt.), Μ i g n e, 99, 325c• «,..ώς 1]σtΊΗο έαυτΟν 
11τονηκότα, προσέταξεν ήσυχη κηραψίαν γενέσ&αι ... ». 

2 Σπ. Συγκολλι'του, "Εν&' &·ν. 1 σ. 388·389. 
3 ΤΟν Θεόν. 

~ 'Ιωάνν. Μαρτίνου, Ει'Jχολόγιον τΟ μέγα. Έ'\' 'Α{Ιήγαις, 1899, σ. 409. 
"Εν&' ιiν. 1 σ. 434. 

6 'Ίδε Λ ο υ κ a τ ο ν, σ. 43. Περi τιJjν κακοποιών τούτων δυνcί.μεων μαρτυρεί 

~<tί ή νεκρώσιμο~ &.~ο/~οv&(α εL~ ψυχορραγοϋντα · «δτε €κ τοϋ σώματος ψuχfι μέλλει 
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πονηρών πνευμάτων έμφάνισιν δ πνέων τα Sσχατα καταλαμβάνεται ύπΟ τρό
μου καl &γωνίζεtαι Επl τiiς κλίνης, ϊvα &.παλλαγfί τούτων ι· <<καl Οψεις φοβε· 

ράς ... τiiς ψυχi)ς Ενδον έαυτf)ν είσωftούσης καl δκνούσης άπορραγΎ)ναι τοϋ 

σώματος καl τfιν Οψιν τών Ερχομένων &γγέλων ού φερούσης» 2
• 

Περl τ\lς δεινiϊς {}έσεως τοϋ ψυχομαχοϋντος Ενώπιον τών παρισταμένων 

&γγέλων καl δαιμόνων καl riiς πάλης πρΟς αύτοUς Ομιλεί Ετι καl η νεκρώ

σιμος άκολου&ία· <<~AγifJν Επέστη μοι ψυχiiς πανόλε&ρος>> s, <<ο'Lμοι οίον 

&γώνα εχει ή ψυχ1) χωριζομένη έκ τοϋ σώματος ... προς τοvς &γγέλους τa 

Ομματα ρέπουσα άπρακτα κα-&ικετεύει» 4 • ~Η άνtί?τασις τοϋ &πο{}νΊlσκοντος 

είναι μακροτέρα και περισσότερον &γωνιώδης προκειμένου περl άμαρτωλfις 

ψυχijς, βραχεία δε καl i\ρεμος περl δικαίας'. 

~Η πίστις α\Jnl περl &ποσπάσεως τfις ψυχΎ)ς Εκ του &\•-&ρώπου ύπΟ δαί

μονος (&yyέλου) &παντg ηδη ε1ς τi}v aρχαιότητα. Ό Πλ6των έν Φαίδωνι 

108 ab μαρτυρεί Οτι ωl μf:ν κοσμία τε καl φρόνιμος ψυχ1l Επεταί τε καl οUκ 
&γνοεί τα παρόντα· ή δ~ ΕπιiJυμητικώς του σώματος Εχουσα ... περl Εκείνο 

πολUν χρόνον Επtοημένη καl περl τΟν δρατΟν τόπον πολλCι &ντιτείνασα καl 

πολλα παθ·ουσα βίq: καl μόγις UπΟ του προστεταγμένου δαίμονος ο'ίχεται 

άγομένη>>. 

Έvώπιον τών παρισταμένων &γγέλων καl δαιμόνων γίνεται, Ολί

γον προ τijς έξόδου τijς ψυχfjς έκ τοϋ σώματος, ή κρίσις αuτijς διa τijς 

σταitμήσεως τr'Ον καλών καl κακών εν τ(ρ βίcρ Εργων της. Περl τfiς πί.στεως 

ταύτης μαρτυρεί δ Χρυσόστομος τονίζων Οτι δ ψυχορραγών τρέμει καl &να-

μετα βίας άρπάσι'}αι ύπΟ &γγέλων φρικτό)ν» ('Ι. Μαρτίνου, 'Έ·ν-&' &ν., σ. 439). 
.:Ίδοiι έφέστηκ;εν Οχλος τών πονηρών πνευμάτων, κg.τέχοντες τών έμών άμαρτι6Jν έγ

γραφιiς καl κράζουσι σφοδρcΟς, έκζητοUντες άναιδ&ς τΤ]\' ά'&λίαν μου ψυχι)ν» ('Ι ω. 

Μαρτίνου, 'Έν&' &ν., σ. 408) καi περαιτέρω «νέφος γαρ δαιμόνων &:φνω Επί)λi!·έ 

μοι καί σκότος τ&ν αΙσχρών μου f.ργων καλύπτει με» ('Ένft' άν., σ. 409). 
1 Λουκάτος, σ. 43. 
2 Ίωό.νν. Χρυσόστομος, Είς .Ματ{}, όμιλ. νγ' (παρα Λουκάτψ, σ. 

43, άρ. 4). Περi τfjς πάλης ταύτης τfjς ψυχfις ϊδε καl Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο u, Νεοελλη
νικi] μui}ολογία, ΒΊ 18ϊ4, σ. 315 κέξ. 

3 Ίωάνν. Μαρτίν ου, 'Έν&' &.ν., σ. 409. 
4 "EνiJ' άν., σ. 434. 
5 'Ίδε Β. Schmidt, 'Ένft' &ν., σ. 284. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνικ1) 

μυ&ολογία Β', 1874, σ. 314. ΛΣ, Γ', σ. 324. Σ π. Συγκολλίτοu, Εν Λαογρ. 11, 
σ. 389 ~ 390. Μ. Λ ι ο u δ 6. κ η, "Εν&' άν., σ. 404. Παραλλήλως πρΟς τ'1Ίν άκολοu
&ίαν τfjς 'Εκκλησίας εiς 'tjιυχορραγουντα, ciναγινωσκομένην πρΟς διεuκόλυνσιν τfjς 

'tελευτfjς, ό λαΟς παρ' fΊμ'ίν, ώς καί παρ' άλλοις f.iJνεσι, Επιζητει καl δι' Ciλλων 
μέσων να διευκολύνη τήν έΚΠΥ01)V τfjς ψυχfjς καl έπιτύχ11 τΊ)V ιiπαλλαγΊ)V τού ψυχο. 

μαχοUντος Εκ τό)ν βασά-.•ων του. "Ι δε ΛΣ, Γ', 323- 324. Μ. Λ ι ο υ δ ά κ η, 'Έ-.,il·' ci-.•., 
σ. 404·405. Erri. Sanιter, 'Έν-&• &ν., σ. 128. Arn. van Gennep, "Εν&" 
dν., σ. 664 ~ 665 κ. α. 
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πηδ(j f::τl της κλίνης αύτου όρών «τιlς δυνάμεις τας Εναντίας παρισταμένας, 

λογο{lεrούσας, κατηγορούσας, άρπάσαι επιχειρούσας>> 1
• 

Είς ηΊν συλλογ1Ίν τών &ποψ&εγμάτων τών άγίων γερόντων UπΟ του 

Παλλαδίου CΕλενοπόλεως, τοϋ 5ου αl., λέγεται Επίσης : «Κατανόει ο-5ν 1l 
·ψυχΊl, μέση ίσταμένη, ποίcρ Ciρα φόβcρ καl τρόμφ στήχει Εως οiί η κρίσις 

αιJτη; άπόφασιν λάβn παρcl του δικαίου κριτου» 2
• Είς τΟν UπΟ τοϋ Νικηφό

ρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως (10 αl.) βίον τοϋ 'Ανδρέου Σαλοϋ 

παρίσταται κηδεία του νεκρου μεγιστ&:νός τινος Υιν συνοδεύει «πλη{}ος αΊ:&ιό

πων δαιμόνων>>, λέγεται δΕ Οτι <<κεχληρονόμηκεν αύτΟν ό διάβολος>> g. 

Παραλλ1lλως πρΟς τc1ς εLδ1lσεις ταύτας περl &ντιστα&μήσεως τών καλών 
Ερyωv Εν τiρ βίφ πρΟς τα κακα &ναφέρει καl ή είς ψυχορραγουντας άναγινω

σχομένη άκολουθ-ία καl κατόπιν αί Εκ τiϊς Uστεροβυζαντινiϊς περιόδου πηγαί. 

Οϋτως Εν αύτή παρακαλεί ό &ποitνήσκων : <<Άγαπητοί μου &δελφοί, τιiς 
ΕμUς κα{}ορctlντες πράξεις ελεγχομένας Εν τfi στά{}μυ του ζυγοϋ, ΧριστΌν τών 

πάντων ΘεΟν δυσωπείτε, ϊλεων γενέσ{}αί μοι» 4 καl συνεχίζει : <<Ελεήσατέ με, 

Cί.γγελοι πανάγιοι ... οUκ Εχω γε εργον &γα&Ον άντιστα{}μίζειν τΟν ζυγΟν 

τών φαύλων πράξεων>> 5
• Καl δ Χάρος είς τΟν διάλογον αύτοϋ μετα τοϋ &ν~ 

f}ρώπου λέγει : 

<<Ζύγι κρατώ στΟ χέρι μου τfίς Ελεημοσύνης 
για να ζυάσω τά ~καμες ... >> 6 • 

Έν τii είκονογραφίq: τέλος παρίσταται ό Χάρος καταπατών άμαρτωλΟν Εκ
πνέοντα καl κρατων ρομφαίαν καl πλάστιγγα 7

• Είς τ1)ν Πίστιν αUτήν, ή 

όποία -&α fιτο διαδεδομένη είς τΟν λαόν, στηρίζεται καl ή ύπΟ τοϋ κα-&ηγη

του Φαίδωνο; Κουκουλε δημοσιευi1'είσα μαρτυρία τοϋ μητροπολίτου Θεσσα

λονίκης Εuστα{}ίου (12 αl.) κατa τi}ν οποίαν <<'Η κα{}ωμιλημένη γλώσσα τον 

1 Περl ύπομονης· tδε Λ ο υ κ&. τ ο ν, σ. 43, ciρ. 3. Πρβλ, καl μαρτυρίαν Θ ε ο· 
φυλάκτου, ciρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (τέλος llou καi. άρχαi του 12 αL.), είς Ν. 
Γ. Πολίτου, Νεοελληνικ1lν μυ&ολογίαν, Β', 1874, σ. 304. 

2 Migne, 65, 200. 
3 Migne, 111, 724Β, 725Α'. 
4 Σ π. Π α π α δ οπού λ ο υ, Άγιασματάριον τΟ μέγα, Ένετίησιν 1779, σ. 208. 
5 'Έν-&' ciν., σ. 210. Κατιi δοξασίαν σ1lμερον είς τ1)ν ΘριJκην (ΤσανδΟ)) 1] ψυχ1l 

ζυγίζεται ύπΟ τοϋ ciγγέλου μετιi τ1)ν έκπνο1]ν. ΘρΙJκ. 2 (1929), 139. 
6 G i u Ι. Μ ο r a ν c s i k, Il Caronte bizantino. Studi Bizant. e Neoelleni 

ci ΠΙ (1931), 63, στ. 33-34."0μοίως καiέκκώδ.ΧVΙΙαί. (Moravcsik,"Eν{}' 
ciν., σ. 66, στ. 23- 24. «Ζύγι κρατώ στΟ χέρι μου Ολες να τ:ίς ζυγιάσω Ι τiς καλω
σύνες πού 'καμες,,,», 

7 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυ{}ολογία, Β', 1874, σ. 304. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΙΠ\?ΥΔΩΝ, "Ετe. Κ' 7 
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{}ανείν κινδυνεύοντα Ελ&είν εΊς τα τοϋ δανάτου λέγει ζυγU>> 11 «φησlν εlς τα 
το·ίi <Άδου κεϊσ{}αι ζυγά>> 1 • Ό Φαίδ. ΚουκουλΕς δρitώς συνδέει Ενταii{}α nlv 
λα'ίκiι~ αύηlν Εκφρασιν πρΟς τΟν ζυγόν, καθ·~ δσον πράγματι ή ψυχ1l έκπνέουσα 
&μφιταλαντεύεται έπl τοίι ζυγοϊJ, σταi3·μιζομένων Επ~ α1Jτοϋ τών Εν τfi ζωή 

πράξεων αύτΥjς 2
• 

"Ότε ό άσ-θ·εvής, ό:φωνος πλέον, ειJρίσκετο εΊς τα τού {}ανάτου ζυγr1, Υιτοι 
είς τΟ:ς τελευταίας πνοάς, οί οίκείοι αUτοίi &vέστελλον τους {}ρήνους. ~Επε

βάλλετο Ciκρα σιωπ1l, διότι VπΥ]ρχε, φαίνεται, είς τΟν λαΟν ή Ιδέα Οτι οί {}ρi]

νοι ταράσσουσι τΟν έτοιμο-&άνατον καl οϋτως Εμποδίζεται οίiτος να έκπνεύσu. 
Περl τοϋ έi}ίμου τούτου τfις σιωπijς, λέγει ό Γρηγόριος Νύσσης, 

(Μακρίνα, σ. 985D) δτι μετa τi]ν τελευτi]v τiϊς Μακρ[νης «καl τi]ν &κ01]ν 

δια τijς γοεράς τών παρftένων οlμωγfjς περιηχούμην. τέως μΕν γU.ρ έν ήσυ

χίq. διεκαρτέρουν καl τ'fi ψυχfi τ1lν δδύνην έγκατακλείουσαι, τi)ν τfiς οlμωγ1iς 

όρμtΊν τψ πρΟς αlιηlν φόβφ κατέπνιγον)>. Είς τΟν βίον τfjς άγίας Εϋπραξίας 

(5 αι) αναφέρεται δτι αϋτη πνέουσα τΟ: λοίσ-θ·ια καl μι) δυναμένη να έκ

πνεύσu. Ενεκα τών &ρήνων τfις πλησίον ίσταμένης μοναχής, είπε: <<Τί δδυ

νftς με, &δελφ1l; Ciφες άναπαύσασftαί με δτι έκλείπω>> 9
• Περl τfις διαδόσεως 

τΥjς δοξασίας ταύτης είς τΟν λαΟν κατCι ηlν βυζαντιηΊν περίοδον, πλΥιν τoii 

δτι καl σήμερον Ετι ύπάρχει αϋτη 4
, έμφαίνει καl t'Ί σύστασις τfις σιωπfις, ύπΟ 

τΥjς ~Εκκλησίας Εν τfi νεκρωσίμφ Uκολουδίq;' <<cΗσυχάσατε δ1i, 1Ίσυχάσατε, τΟ) 

κειμένφ λοιπΌν 1lρεμήσατε· ήρεμ1iσατε -ι~όρυβον λύσαντες, καl τΟ μέγα μυστή

ριον βλέψατε· φοβερ& γ&.ρ 1l &ρα' σιωπήσατε, ϊνα μετ~ εlρήνης 1l ψυχ1l 
&πέλ&η· εlς &.γώνα γ(Χρ μέγαν συνέχεται ... >> 5

• 

ΊΙ δοξασία αUτΥι &παντώσα είς πολλοUς λαοUς καl δiι καl είς πρωτο

γόνους 6 , fiτo γνωστΥι είς τΟν έλληνικΟν λαΟν dπΟ τής &ρχαιότητος. 'Ό Π/~ά-

ι φ α ί δ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύστα&ίου, τα λαογραφικό., τόμ. Α' 

1950, σ. 483. Πρβλ. καt Κουκουλέν, σ. 6. 
2 Ή κρίσις τfις ψυχijς συνεχίζεται καl μετό. ηlν Εξοδον αύτη ς έκ τοϋ βίου. "Ιδε 

Λ ε ο ν τ ίο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίος Ίωά·ννου τοϋ Έλε1lμονος (Εκ δ. Gelzer, σ. 82). 
Γ. Κ. Σ πυρ ιδάκη, Ό &ρι&μός τεσσαράκΟ'νtα παρό. τοi:ς Βυζαντινοi:ς καl νεωτέ

ροις "Ελλησι, 1939, σ. 30. 
3 AS, Mart. 2, 926 (κεφ. 36). 
4 Β. Schmidt, "Ε-\'&'&ν., σ. 284. Σ π. Συ"γκολλίτης, "'Εν&'&ν.,σ. 388. 

Κ. Π α π α 'ί ω α ν ν ί δ ο υ, ΛαογραφικιΧ Σωζοπόλεως, Θρq.κικα 19 (194.4), 280. <!;ΤΟν 

πνέοντα τα λοίσ&ια στρέφουν πρΟ; &νατολάς, ιiποφεύγοντες τοUς μεγαλοφώνους κλαυ

-&μούς «ξεφωνητά», "ίνα μ1l «&γγελοκόψουν τΟν ψuχορραγουντα». 

5 Ίωάνν. Μαρτίγου, ΕUχολόγιον τΟ μέγα. Έν 'Α&ήναις 1899, σ. 483, 
8 Rohde, Psyche3 Ι, 223, σημ. 2. Ρ. Ge iger, Tod έν Handwδrt. d. 

deutsch. Abergl. VIII, 979. ΠαριΧ τοίς πρωτογόνοις του Nord · Neumeklenburg 
απαγορεύεται μετα τΟν {}·άγατόν τι\ίος να αστειεύεται τις η ·να όμιλίi μεγαλοφώνως η 

.... a. γελQ. έκ του φόβου μη δργισ-&ii δ προστ&της δαίμων του ύ.ποβι([)σαντος <O(big fel
!ow man», Z~itschr. (. Ethnologie, 72 (1940), 12, 
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των (Φαίδων 117d- e) λέγει δτι, δτε ό Σωκράτης Επιε τΟ κώνειον καl ευρι· 

σκετο είς τΟ:ς τελευταίας του βίου του στιγμάς, οί μα&ηταL αUτοίi Εξετράπη σαν 

εlς 13·ρijνov. Ό Σωκράτης, έπεμβαίνων, παρατηρεί είς αUτούς: <<οία ποιείτε, 

U:) iraυμάσιοι. Έγι:D μέντοι ούχ fiκιστα τούτου Ενεκα τδ.ς γυναίκας &πέπεμψα, 
ϊνα μη τοιαυτα πλημμελοίεν· καl γ&.ρ άκήκοα δτι Εν εUφημίg χρl) τελευτάν. 
~Αλλ' ήσυχίαν τε Ciγετε καl καρτερείτε>>. 

ΤΟ Ε1}ιμον τουτο προέρχεται έκ ττjς &πΟ τών άρχαίων χρόνων δοξασίας 

χατlι τf}ν όποίαν οί χίΜνιοι δαίμονες καl αί ψυχαl τών νεκρών ταράσσονται 
έκ τών {}ρ,\vων. Σχετικώς μαρτυρεί δ Στοβαίος (Άνiiολ. 44, 80, σ. 183, 15): 
«J.Q\1 δΕ τών τελευτώντων Εκαστον τιμdν μη δακρύοις μηδΕ ο'ίκτοις ... ώς &χα
ρισtίας οϋσης πρΟς δαίμονας χ{}οvίους λύπης ύπΕρ τΟ μέτρον γιγνομένης» 1 , 

Ί--1 πίστις αϋτη συνεχίσitη δι& τών μεσαιωνικών χρόνων μέχρι τijς σημε

ρον. Οϋτω πιστεύει δ λαός, δτι οί γοεροl {}ρfjνοι <<άγγελοκόβουν» 2 τΟν ψυχορ

ραγοίiντα, Υlτοι άποδιώκουν τΟν Β..γγελον, δστις μέλλει να παραλάβη τiιν ψυχήν, 
παραtείνοντες οϋτω η)ν &γωνίαν αϋτοϋ η Cί.λλως άναγκάζουσι τiιν ψυχf)ν να 
παραμένη εν τψ σώματι έπl περισσότερον χρόνον. 

A'L εκ τών άγιολογικών πηγών είδήσεις όμιλοϋσιν, ώς Επt τΟ πλείστον, 

περl παραλαβiϊς τijς ψυχiϊς ύπο &yγiλων "· ΟiJτω του οσίου Νικήτα (9 αl.) 
'l ψυχi] «τοίς eλiiοϋσιν &yyiλοις συνεξεδήμησεν» •, δ δε δσιος Πλάτων (9 αt.) 
«1Ίρεμαίq: τii κινtlσει του σώματος ... παρέδωκε τiιν άγίαν ψυχtlν τοίς άπά
γσυσιν α\Jηlν άγίοις &γγέ/~οις πρΟς τΟν flλιον τijς δικαιοσύνης>> 5 • Καl παλαιό· 

τερον, τΟν 7ον αΊώνα, έν τψ βίcρ του άγ. ~Ιωάννου τοίi ~Ελεήμονος λέγεται· 

<<χαl Οταν &πΟ ττjς γfις Εως τοίi σUρανοϋ ή &-&λία μου ψυχη λογο-&ετουμένη 

εσηται, παρα μίαν αUτfiς o'L &γιοι Β..yγελοι ϊστανται καl oU βοη-&ούσιν aVτii, 
εϊ μη αί &ρεταl αϋτijς» 6 • 

1 'Ίδε fτι ιiρχαiας μαρτυρίας παριΧ R ο h d e, Psyche 9 , Ι, 223, σημ. 2. Μ. 
Ν ί 1 s s ο n, Gescb. d. griech. Religion Ι, 1941 1 σ. 676

1 
ϊδε καΙ. βυζαντινCις εlς 

Λεοντίοu Νεαπόλεως, ΒίονΊωciγνου τοϋ'Ελεήμονος(Εκδ. Gelzer, σ. 96-99). 
F r. J, D δ 1 g e r, Antike und Christentuιn, 2 (1930), 3. 

2 'Ε λ π ι ν. Σ τ α μ ο ύ λ η · Σ α ρ α" τ η, ΆπΟ τό. έ&ιμα της ΘρQκης (Σύ.κκων 
(Τσα'.'δ(ό)). Θρr_!.κικά 2 (1929), 131. Κ. Παπαϊωαννίδου, "Εν&' &ν. 

R Περl τούτου μαρτυρο\Jσι καL Ο:λλαι έκκλησιαστικαl. πηγαί, &ς οί Πατέρες τrjς 
'Εκκλησίας κ.α., ίδε καΙ. ιiνωτ. σ. 95 κέξ. Βλ. Ετι Γρηγόριον Θεολόγον, 
:I\Iigne, 36, 601Α. Μακάριον τΟν Αlγύπτιον, Migne, 34, 225Β καl 
Κουκουλέν, σ. 7. 

4 'Επιτάφιος εlς δσιον Νικήταν. AS, April. 1 (σ. XXVII, κεφ. 48). 
6 ΊΌϋ όσίου Θεοδώρου f1γοuμ. τών Στοuδιτών, Έπιτάφιος είς Πλάτωνα. AS, 

April. 1 (σ. XLVI, κεφ. 42). Βλ. καί Βίον τοϋ δσίου Νικολι.ί:ου 1iγοuμ. της εUαγε
στάτης μονijς τών Στουδίου {9'αl.,), Migne, 105

1 
916Β, 92Ic. Fr. ]. Dδlger, 

Sol Salutis, 1925, σ. 228, σημ, 5. 
6 "Εκδ. Η. Gelzer, σ. 82. Πρβλ. καί Μακαρίου του Αίγuπτίου 
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Παραλλllλως πρΟς τοUς ψυχοπομποiJς τούτους &γγέλους, Εμφανίζεται 

Ενίοτε εlς μόνον Ο.γγελος πρΟς παραλαβ1)ν τilς ψυχijς 1
• ΚατU τΟν Χρυσόστο· 

μον, ό &πο-&νήσκων Εβλεπε τΟν φύλακα αύτοίi (J.γγελον, δστις παρελάμβανε 
η)ν ψυχήν του~· μετα την Εκπνο1lν δε τfίς ψυχiϊς, ιl)ς μαρτυρεί ό Εξ ~Αλεξαν

δρείας Μακάριος, περι τα τέλη τού 4ου αί., Επεμε/,είτο ούτος της ταφfiς τοϋ 

σώματος 8 • 

Ή πίστις περ\ δαίμονος φύλακας τοϋ &ν!Jρώπου κα\ όδηγοϋ αiJτοϋ εν 

τc9 βίφ &παντQ: 1)δη εLς τΟν eΗράκλειτον : <<f)Ί~ος &ν{}ρώπφ δαίμων>> 4
• Ό 

έκάστου δαίμων, ώς λέγει ό Πλάτων (Φαίδ. 107d -108b}, όδηγεί χα\ μετιi 

τΥ}ν τελευτ1Ίν τΥ]ν ψυχfιν εΊς τΟν τόπον τi)ς κρίσεως, &π~ δπου κατόπιν {}d 

μεταβiϊ αϋτη εLς τΟν., ~δην. Αί Lδέαι αύται περl τοϋ δαίμονος φύλακος, στη

ριζόμεναι εLς τiιν πίστιν τού λαοίi 5 , Εγένοηο κατόπιν δεκταl καl UπΟ τοίi 

χριστιανισμοίl, δστις Εδέχθ-η τΟν δαίμονα τούτον 00ς U..γγελον φύλακα έκάστου 

χριστιανού 6
• Οϋτω κατιi nlν διδασκαλίαν 1\ίακαρίου τoii Αίγuπτίου (τέλη 

τοϋ 4ου αί.} λαμβάνει δ &:ν{~ρωπος U.γγελον <<παρι:Χ τοϋ Θεοϋ πρΟς φυλακiιν 

καl σκέπην τοίi Οντος ώδε &νitρώπου» 7• CO U..γγελος ούτος δίδεται είς τΟν 

U..vitρωπον άπΟ τοϋ βαπτίσματος : <<ό &γγελος ό &πΟ τοίί βαπτίσματος δο{}εις 

αUτφ είς παραφυλακήν ... » 8 • 

~Εκ τών πολλών λέξεων και Εκφράσεων πρΟς δήλωσιν τοίί itανάτου, 

άπαντώσιν εϊς τα άγιολογικα κείμενα πλiιν τών λέξεων dποfJνήσκω και {}άνα-

(4 αt.), Διηγήσεις Ε:ν l\Iigη e, 34-, 225Β, Oi fi.γγελοι, όδηγοl. τfjς ψυχfjς πρΟς 

τΟν Θεόν, &παντώσιν και έν τfi &.χολουtlίq. εLς ψυχορρσ:γοϋντας, ίδε &νωτ. σ. 95 Μ 96. 
1 Πρβλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Νεοελληνικ1) μυ{}ολογία, Μέρ. Β', 1874, σ. 

302, 306. 
2 Βλ. Κουκουλέν, σ. 7. 
3 «"Ην γU..ρ άσχολούμενος περi τfiς ταφi']ς τοϋ σό)ματος αUτοϋ ... ». Μ i g n e, 

34, 225n. 
4 F r. Ρ h i Ι. G r. Ι, 324, 68 (1\-Iullaclϊ. ). ''!δε καi Πλάτων ο ς, Συμπόσιον 

(έκδ. Ί. Συκουτρfι, σ, 193*, σημ. 1). Περί του δαίμονος φύλακας τοϋ &ν&ρώπου, 

&ναφέρει δ Πλάτων καΙ εiς η)'\' Πολιτ. Χ 617e, 620d καΙ εiς τούς Νόμους, ε' 730a, 
{}' 877a. 

5 Καl δ <Η σ ίο δ ο ς, 'Έργα καί Ήμέραι 123, διακρί'Vει δαίμονας φύλακας 

&νητών 6.ν{}ρώπων. 
6 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνικ1l μυ{}ολογία,Μέρ. Β', 1874,σ.493 κέξ. G. Ν. 

Hatzidakis, 'Άγγελος und Yenνandtes, (Sitzungsb. d. Akad. d. \Vϊss. ίη 
'Vien. Ph.- hist. kl. Bd. 173 (1913), Heft 2, σ. 4). 

7 Μ i g η e, 34, 221. 
g Αύτόi}ι, σ. 225Β, ΔιεξοδικόΗερον περi τοϋ &γγέλου φύλακος λέγεται εν τtρ 

βίφ Παύλου τοϋ νέου τοϋ έν Λάτρφ (10 αi..), Anal. Boll. 11 (1892), 61 (έκδ. Η. 

Delehaye) καί έν τtρ βίφ Κυ~ίλλου -ι;οϋ Φιλεώτου (11 Μ 12 α!.), Νέον Έκλόγιον, 

σ. 228β. 

Τά κατα tJlν τεί.ευηΊν ε-&ιμα τών Βυζαντιγών έκ τών άγιοί,ογικών πηγών 101 

το;, καl αί λέξεις καl Εκφράσεις: τελευτώ καl τελευτή, άναί.ύω και άνάλυσις ι, 
, δ ' , δ , 2 - ' ; 3 {)' ' ' εκ ημώ και εκ η μια , κοιμωμαι και κοιμησις , με Ίσταμαι και μεταστασις 4 , 

αναπαύομαι καl ανάπαυσις·\ εκψύχω 6 , καμμύω τοVς δφf}αλμούς 1 , κατα

λύω τΟν βίον καl μεταλλάσσ.ω τΟν βίον ιι, έξέρχομαι ταυ βίου 9 
I [ξοδος 10' 

τελειοVμαι 11 ι τα lξιυjρια ι~, τU κοοιd πράττω 13
, τΟ κοινόν τών ά_νffρώπων 

τέλος Η, τΟ άνfJρώπινον 15 κ.ϋ.. 

ι Μαρτύριον ά.γίαςΔόμνης (3 αί.). Κλεόπα (Κοικυλίδου), Βίοι τών ΠαΜ 

λαιστ. δ.γίων, σ. 79. Μαρτύριον δ.γίας Αiχατερίγης (J. V ί t e a u, Passions des Saintes 
:Ecaterine etc., σ. 26, κεφ. 4). Έπιτάφιος εiς Ο:ηον Νικήταν {9 αL.), AS, Apri1. 
1 (σ. XXVII, κεφ. ~8). Βίος Εύσεβίου Άλεξανδρείας (5 αl.), Migne, 82, 308ο. 
Μαρτύριον άγίου Πατριχίου έπισκ. Προύσης, AS, April. 3 (σ. LV, κεφ. 6). Βίος άγ. 
Δημητριανοϋ (9 αL.) (έκ. Η. Gregoire), Byz. Zeitsch. 16 (1907), 232, στ. 531. Βίος 
&γ. Θεοδώρας. \V. R e g e 1, Anecd. Byz ~ russ., σ. 16 Μ 17, στ. 29 κέξ. καl στ. 7 κέξ. 

2 Η. D e 1 e h a ye, Βίο; 'Ιω6.ννου 'Ελεήμονος (7 αί.), Anal. Boll. 45 (1927), 
62, στ. 1 και σ. 67, στ. 34. Έπιτάφιος είς δσιον Νικ1lταν (9 α!..), AS, April. 1 
(σ. XXVII, κεφ. 48). Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος Έφραlμ τοϋ Σύρου. 

Ί\iigne, 114, 1268Α. 
3 13ίος 'Ιωάννου Έλε1lμονος, "'Εν\1-' &ν., σ. 62, στ. 9. Βίο~ όσίου ΚUΊJ.υμίου 

τού μεγάλου, Κλεόπα (Κοικυλίδου), Βίοι Παλαιστ. δ.γίων, σ.ll. Βίος άγίας 
ΕUπραξίας (5 αL.), AS, Mart. 2, 927, χεφ. 37. Βίος τοϋ άγίου c/.ρχιμανδρ. Δαλμά
του (5 αl.}, ΒΕ, σ~ 148α. 'Επιτάφιο; εiς δσtον Νικ1Ίταv (9 αί.}, 'Έν-&' &ν., σ. 

XXVII (κεip. 48) . 
.ι Βίος όσίου Εύ&υμίου, "Εν-&' &ν., σ. 11 . 
. ~ Βίος των δσίων Παύλου τοU έπισχόπου καl Ίωύ.νvοu πρεσβυτέρου, ΑΙΣ, 5, 

377, στ. 21 κέξ. 
6 Μαρτύριον δ.γίου Φωκά (2 αi.), AS, Jιιlίί 3, 616 (κεφ. 19). Βίος καl μαρτύ

ριον όσίας Ευδοκίας, AS, Mart. 1, 875 (κεφ. 33), Βίος Ίγνατίοu Πατρ. Κων)πόλεως 
(9 αL.), Migne, 105, 565Β. 

7 Βίος 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, 1\f ί g η e, 47, 61. Καl σ1lμερον λέγεται ύπΟ τοϋ 
λαοϋ περl τοϋ άπο-&α'Vόντος δτι «έκάμνυσε τα μάτια του» η «Εχλεισε τ&. μάτια του». 

a Κωνσταντίνου του Άκροπολίτου (13 αί.), Λόγος είς τόν &γιον 

iερομ. Θεοδόσιον, Μ ί g η e, 140, 897c-D. 
9 Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου_ (5 α!..), Ι\-1 i g n e, 41, 25 ο, 35c. 

'Ι. Μόσχου, Λειμών, Migne, 87, 2881c. 
1 ο Μ α κ ρ ι ν α, σ. 984Β. Βίος δσ. Λουκά τοϋ Στυλίτου (5 αi. ), Anal. Boll. 28 

(1909), σ. 43, στ. 27. Λ ε ο ν τ ίο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίος 'Ιωάννου 'Ελεήμονος (έκδ. 

Gelzer, σ. 81, 7 χαί σ. 83, 13). Μαρτύριον των άγίων Πατέρων έν τfj μονίi τοϋ δ.γίου 
Σάββα, AS, 1\-ίaι-t. 3 (act. gr., σ. 5, κεφ. 29). Βίος όσ. Θεοφάνους (έκδ. C. de 
Boor, σ. 24, στ. 14- 15). Του όσίου Θεοδώρου Στουδίτου, 'Επιτάφιος εiς Πλό.τωνα 

(9 α!.), AS, April. 1 (σ. XLVI, κεφ. 42). 
11 ΒLος &γίας Εύπραξίας (5 αt.), >JΕν-&' Cί.ν., σ. 926, χεφ. 36. 
12 Βίος άγίου ΕUδοκίμου (9 αί.), Isz\vestija 13 (1908), 211, στ. 4-5. 
Ηι SEC, σ. 829, στ. 13 κέξ. «τα χοινU.. πράττειν». 
1 ~ Θαύματα των άγίων Κοσμιi χαi. ΔαμιανοU (t:κδ. Ι.(. Deubner, σ. 129, στ. 3 χέξ. ). 
1 ~ Ι3ίος Συμε(;Jν τοϋ δια ΧριστΟν Σαλοti, 1\Ι ί g n e, 93, 1685 c. 
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Γ' ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΊΉΝ 

α') Αί πρώzαι περl. zοϋ νεκροϋ φρονzίδες. 

Κατ~ fitoς, &.πΟ τiϊς &ρχαιότητος παραδεδομένον 1 , &μέσως μετα τfιν Εκ

πνοην οί οiκείοι &νέκλινον τΟν νεκρΟν έπl κλίνης 2
, συvή-θ·ως χαμηλfις, 1l 

όποία είς τοUς βίους τών dγίων λέγεται καl χαμεύvιοv 3 η σκαμνίον 4 , και 

έσχημάτιζον αlιτΟν νεκρικώς. ~ Ακολού-&ως Εκλειον τοl!ς δψ&αλμοUς και τΟ 

στόμα· <<κα-&αιροiiντες τε δφ&αλμσUς καl στ.όματα συγκλείοντες>> κατα τΟν 

ΕiJσέβιον (Έκκλησ. (στορ. VII, 22, 9.). Ό Χρυσόστομος άναφiρει περ\ γυ
ναικΟς Εν Κωvσταντινουπόλει, flτις τoii τελευτ1lσαντος <<τοUς δφ{}αλμοUς Lδίαις 

χερσlν Εκάμμυσεν>> 5
• 

Σύνη{}ες φαινόμενον Επl τών άγίων Πατέρων καl U.Ηων Οσίων καl 

εUσεβών χριστιανών ήτο, να σχηματίζωσιν έαυτοUς νεκρικώς πρΟ τfις τελευ

τfiς και να Εχωσι μετ~ αUτΥιν κεκλεισμένους τοUς δφ&αλμοUς και τΟ στόμα, 

ΟSστε οϋτω να μη Εχωσιν &νάγΚ'ην τών πρώτων τούτων εLς τΟν '\1 εκρ0ν περιR 

ποιήσεων. Σημειώνομεν ένταϋ8-α μαρτυρίαν έκ τοϋ {}·ανάτου τfις Μακρίνης, 

δτι μετα τΥιν Εκπνοην αlιτfiς «οlιδΕ γ&.ρ τών έπανορ-&ούντων οί δψθ·αλμοL 

προσεδέοντο· κα{}άπερ επι τοϋ κατα φύσιν γίνεται ϋπνου, τοίς βλεφάροις 

εύκόσμως διειλημμένοι, τα χείλη προσφυώς μεμυκότα καl α'i χείρες εύπρεπώς 

έπανακλιirείσαι τό) στήirει, πασα ή τoii σώματος iJέσις αϋτομάτως κατα τΟ 

εUσχημον &ρμοσ-5-είσα, Ο'UδΕν τfiς τών κοσμούντων χειρΟς έπεδέετο>> 6
• "Η δε 

ώς μοναχΟς &ποβιώσασα Εν Αίγύπτφ Άναστασία ή πατρικία <<ποιεί είς τΟ 

στόμα αύτοii σταυρΟν καL λέγει ... καl οϋτως παρέδωκεν τΥιν ψυχ1lν>> 7 • 

1 "Ιδε Ι w a n v ο n Μ ίi 11 e r, Die griech. Privataltertίimer2 , Mίiηcben, 
1893, σ. 219. Rohde3 , Ι, 218-219. Βουλόδημον, σ. 363-364. Blίimηer, 
σ. 483. Ρ etrakakos, σ. 6-7. 

2 Μαρτύρων Πέτρου 'Αλεξανδρείας (εκδ. ]. Viteau, σ. 81). 
3 Μα κ ρ ίνα, σ. 984Β. 
4 Η. U s e η e r, Legeηdeη der heil. Pelagia, Bonn, 1879, σ. 15, στ. 20 

κέξ. Βίος καl μαρτύριον άγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27 § 32. Εiς κώδικα έκ τοϋ 

XVII αLώνος φέρεται δτι οί άμαρτωλοt εlς τ1)ν κόλασιν «κεϊ:νται ιUσεl '\'εκροι εις τά 

κλι'νάρια αύτών», Α. D e 1 a t t e, Anecd. Atben. Ι, 282, στ. 36. 
5 Migne, 47, 61, στ. 35R86. Βλ. '!ερl τοϋ f{Ι·ίμου: Βίον άγίου Νικολάου 

&ρχιμανδρ. της ύ.γίας Σιών, Α n r i c h, Ι, 53, στ. 7 κέξ. Η. D e Ι e h a y e, Βίον 

'Ιωάννου τοϋ "Ελεήμονος, Anal. Βο11. 45 (1927), 53, στ. 3 κέξ. 'Άλλαι μαρτυρίαι 

καΙ. παρΟ: Καλλι'\'ίκφ, σ. 200-201. ΛΣ, Γ', 325-326, σημ. 8. Κουκουλέ, σ. 
7-8. Λουκάτφ, σ. 46. 

6 Μ α κ ρ ί '\'α, σ. 985c. Βλ. καl Βίον δσίας Μελάνης (5 αt.), Ana1. Boll. 22 
(1903), 49, στ. 5 «καί τα βλέφαρα εύφυώς μεμυκότα». 

1 ΔανιΊlλ Σκητι(ότης, σ. 3, στ. 20 κέξ. 

,• 

τσ. κατα τi}ν τελευη)ν ε{}ιμα τών Βυζαντινών εκ τό}V άγιολογικ&ν πηγών 103 

Αί Εvέργειαι αUταί, &ρχαιόταται ώς ε-&ος εLς τΟν λαόν, νομίζffi Οτι προέρ· 

χονται Εκ της άρχεγόνου λα'ίκlϊς πίστεως, χα&~ 11v δ c&άνατος παραλληλίζεται 

πρΟς τΟν ϋπνον ι, ώς εκ τούτου δΕ πρέπει, δπως κατδ. τΟν ϋπνον, οϋτω καl 

κατα η)ν τελε-υηlν. να είναι κεκλεισμένοι o'L δψ&αλμοί. Έπίσης έκλείετο καl 
τΟ στόμα τοϋ νεκρού, ϊνα μ ή, μετΠ τiιν εξοδον δι" αύτοϋ τfις ψυχής 2

, είσέλ11n 

είς τΟ Εγκαταλειφ&f:ν σώμα Ο.λλο πνεϋμα, συνή&ως κακοποιΟν (διάβολος), η 
Εκ δευτέρου η ψυχη τού νεκροU Η. 

Είς τiιν πίστιν αUη)v περl τοϋ δυνατοί) τΥις είσόδσυ πονηροϋ πνεύματος 

είς τΟν Ciν-&ρωπον, διαδεδομένην εUρέως καl είς τΟν λαόν, νομίζω δτι πρέπει 

να &ποδώσωμεv τιlν, 00ς ανωτέρω, σφράγισιν δια τοϋ σtαυροϊi τοϊi στόματος 
τiiς ~Αναστασίας τfις πατρικίας προτοϋ αϋτη Εκπνεύση, δεδομένου μάλιστα Οτι 

δ σταυρΟς ήτο σύμβολον φυγαδεύσεως τών δαιμόνων 4
• 

Αί πρώται αUταl περl τοϋ νεκροϋ φροντίδες συνεχίσ{}ησαν δμοιοτρόπως 

κα&' Ciπασαν nΊv μεσαιωνικ1~}V περίοδον I σήμερον δΕ Εξακολουitοiiν αύται να 

&ποτελώσιν εύσεβΕς κω.~-f)κον τών οiκείων τoii νεκρού ύπΟ τoii λαοϋ γενικώς 

(lνεγνωρισμένον 5 , μαρτυρούμενον δε Ομοίως και κατα τιΊν &ρχαιότητα 1lδη 
&ποτών όμηρικών χρόνων'. Έν τii Όδυσσ. (ω 296) ~εωρείται &ς «γiρας 

itανόντων)) τΟ συγκλείειν τοUς δφθ-αλμοUς τοϊί &.ποβιώσαντος, λέγεται δΕ σχεR 

τικώς περl τοϋ ε-&ους τούτου και Εν λ. 426: <<χερσl κατ~ δφ&αλμσUς έλέειν 

ι J u 1. v ο η- Ν e g e 1 e i η: Die Reise der Seele ins Jenseits, Zeitschr. d. 
Vereίηs f. Volksk. 11 (1901), 17, σημ. 1, σ. 271. Rohde, Psyche3

, ΙΙ, 361, 4, 
386, 2. Μ. Ν i 1 s s ο η, gesch. d. griech. Relig. Ι, 19!1, σ. 657· tδε καi άνω· 
τέρω σ. 80. Ό παραλληλισμΌς παρ' 'Έλλησι τοϋ .f}ανάτου πρΟς ϋπνον άπανt~ 1]δη 

παρ' <Η σ ιό δ Ο), 'Έργα και Ήμέραι, 116. 
2 "'Ιδε Rohde, Ps:yche 8 , Ι, σ. 3. Blίimner, σ. 483 (παρα Ρωμαίοις). Μ, 

Nilssoη, 'Έν<&' άν., σ. 657. 
3 Α Ι f r e d J e r e m i a s, Haηdbuch der altorientalischeη Geisteskultur, 

I,eipzig 1913, σ. 298. Ι s i cl ο r S c h e f t e] ο\\' i t z, Das Schlingen· und Netz
motiv im Glauben ιιηd Brauch der Vδlker, Giessen 1912, σ. 23-25 καl 27, 
σημ. 1. Παρό. διαφόροις λαοϊ:ς κλείονται πλ1lν του στόματος καl οί ρώ<&ωνες καl τα 

ώτα. Παρ' ήμιν σήμερον είς διάφορα μέρη τ[i}εται σταυρΌς Εχ. κηροιί η έκ βάμβακος 

επι τοϋ στόματος, ΛΣ, Γ'' 325 R 326, 332, σημ. 8, Έν • Ανασελ[τση τf]ς Μακεδονίας 

{Ι'έτουσι Επt τοϋ στόματος κόκκινον μετάξι, Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Εν Λαογρ. 11 
(1934- 1937), 391. 

4 Ό Χρυσόστομο ς (Mign e, 49, 396, στ. 32- 33) λέγει: «περl τΟν σταυ
ρΟν κατεπάλαισε τΟν διάβολον ό ΧριστΟς» καί προσ-&έτεt ετι, στ. 52-53 «σταυρΌς τΟ 
κατα των δαιμόνων τρόπαιον, 1Ί κατα της άμαρτίας μάχαιρα, τΟ ξίφος φ τΟν Οφιν 

έκέντησεν ό Χριστός»· βλ. καl 'Α'\• δ ρ. Ί. Φυτρ"άκη, τα tδεώδη τού μοναχικοiJ 

βίου κατCι. τΟν Δ' μ. Χ. αίώνα επι τfι βάσει τών άγιολογικών πηγών, 1945, σ. 34 R 36. 
5 Petrakakos, σ. 97-98. Anrich, ΙΙ,249. Κουκουλές, σ. 7.Λου

κ fi. τ ο ς, σ. 46. 
u Β ο υ λ ό δ η μ ο ς, σ. 363-364. R ο h d e, Ps:γche9 , Ι, 218. Κ ο υ κ ο υ· 

λές, σ. 7, 
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-σύν τε στόμ' έρείσαι>> 1
, Πλiιν των ΈλλΊlνων τΟ Ε{),ος τούτο &παντ(i καt 

παρι'ι. τοίς Έβραίοις (Γέν. 46,4) «καl Ίωσ1]φ eπιβαλεί τι'ι.ς χείρας αύτου eπl 

τους δφ!Jαλμούς σου» (=του 'Ιακώβ). 

Κατ& τοUς χριστιανικσUς χρόνους &πεδίδετο όμοίως τοσαύτη σημασία είς 

t1)V τήρησιν toίi νομίμου τούτου, ΟJστε πολλοί, προτού άπο-&άνωσιν, Cίφινον 

είδικCις περl τούτου παραγγελίας' ώς π.χ. η Μακρίνα, η όποία Εξέφρασε τfιν 

Επι-&υμίαν, ϊνα τοUς δφ-&αλμοiJς αύτΥjς συγκλείσυ δ &δελφός της Γρηγόριος 2 • 

Πατηρ δ8 -&ρηνών τΟν -&άνατον τοϋ υίοϋ αύτοίi, Επιλέγει: <<τίς &πο{}αvόντα 

περιστελεί ;» 3
• 

'Εκ τών πρώτων ένεργειών τών οίκείων ύπfρ τοϋ νεκροϋ fιτο &κόμη καl 

η Εκτασις τών ποδών αύτοίi, η τοπο&έτησις τών χειρών Επl του στή-&ους έν

σχΊlματι σταυροϋ <<σταυροειδώς» καl η σύσφιγξις τfjς κάτω σιαγόνας πρΟς τΟν 

σκοπόν, Οπως μη παραμορφω-&fi τΟ πρόσωπον. Ταυτα πάντα 8γίνοντο Εν δσφ 

τΟ σώμα διετηρείτο άκόμη {}ερμόν. Σχετικώς λέγεται περl τούτου Ev τ<$ βίφ 
- ο ' Μ λ ' (' ' ) " ο λ β ' " ~-ξ 'λ ( 't' ) ' τη; οσιας ε αvης α αι. οτι <<υπο α οντες στι ε ε ιπεν =ε'='επvευσεν επει-

ρώμε-&α τανύειν αύτfjς τσUς πόδας>> 4 • Παλαιότερον, κατcl τΟ δεύτερον Υ}μισυ 

του τετάρτου αΙώνος, &ναφέρεται περl τi'jς Μαχρίνης (Μακρίνα, 985Β) δτι, 

μετcl τiιν ΕκπνοΥιν αύτfjς, εύρέ{}·ησαν <<α'L χείρες εύπρεπώς Επανακλιitείσαι τiρ 

στήθ·ει>>. <<Καl τclς χείρας ... Οψει καl ταύτας τil γαστρl προσδεδεμένας κα{!·ά

περ τών σ'Lχομένων», λέγει ό Χρυσόστομος 5 , Οστις, Ομιλών Εν ~Α ντιοχείg G, 

εlχε προφανώς ύπ~ Οψιν του f{}ιμα τfίς πόλεως ταύτης. ~Εκ τiίς μαρτυρίας 

ταύτης δ€ν δυνάμε&α να κρίνωμεν, Eclv Εννοfi ό Χρυσόστομος πρόσδεσιν τιί>ν 

χειρών Εν σχήματι σταυρου 11, τΟ πι-&ανώτερον κα{}~ ήμάς, πρόσδεσιν αύτών 
Επ ι της γαστρός. 

ΠλΥιν τfίς νεκρικΥjς ταύτης δια-&έσεως του προσώπου, o'L εί'Jσεβείς χρι

στιανοl καl ίδίq; o't &γιοι Πατέρες, Ελάμβαναν πρόνσιαν πρΟ του {}ανάτου 

αύτών καl περl του σχηματισμσυ του σώματος. ΟίJτω τfις όσίας Τhίελάνης 

(5 αί.) τΟ λείψανον <<οlικέτι των κοσμσύντων έδέετσ· οι τε γU.ρ πόδες αύτfjς 

Εκτεταμένοι ύπfjρχον καl α'L χείρες τiρ στή-&ει άμφότεραι προσκεκολλημέναι>> 7
• 

1 "Ιδε ϋ.λλας &ρχαίας μαρτυρίας παριΧ Β ο u λ ο δ ή μ ι:ρ, σ. 363- 36'! καt ΛΣ, 

Γ', 325, σημ. 7. Περl του ιΗΙ>ίμου παρά τοϊς Ι>ωμαίοις, ϊδε Β 1 ίi ηι η e r, σ. 483. 
ΛΣ, Γ', 325, σημ. 8. 

2 Μ i g n e, 46, 985Β. 
3 Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Μαρτύριον Σεβαστιανοϋ, l\f i g n e, 

116, 796 D· 

' Anal. Βο11. 22 (1903), 48, στ. 18 κiξ. 
5 Όμιλία εις Ματ'θ--. κt', Migne, 57, 350, στ. 3-5. 
6 Δ η μ. Σ. :Μ π αλά,. ο υ, Πατρολογία, 1930, σ. 363. 
7 Ana1. Βο11. 22 (1903), 49 1 στ. 4, ϊδε καl Λfακρίναν, σ. 985c. Kurtr. 1 

Βίον Θεοδώρας (τέλος 9 α!..), σ. 41, στ. 13 κέξ. 

Ό Οσιος Νικήτας (9 αί.) έν Βιftυνίq; <<σεμνοπρεπώς Εξάρας τοlις όσίους πόδας 

εlς χείρας Κυρίου τΟ πνευμα παρέδωκε>> 1
• ~Ομοίως καl ό Οσιος Νικόλαος 

(9 αl.), 1lγούμενος τΥjς μονΥjς tG)ν Στουδίου, <<Εξάρας τοVς πόδας καl σταυ

ρικ<$ τ& ς χείρας τυπώσας τίρ σχήματι>> παρέδωκε η) ν ψυχήν 2
• Περl τiϊς 

συσφίγξεως τέλος τΥjς σιαγόνας παρα&έτομεν Ενταυ&α μαρτυρίαν Εκ τοϋ βίου 

του άγ. Νικολάου (6 αί.) άρχιμανδρίτου τΥjς άγίας ΣιΟ)V και Επισκόπου τiϊς 
Πιναρέων πόλεως Εν Ι\ί. ~Ασίg, κα{}~ Ίlν, μετU ηlν Εκπνο1lν αύτοϋ, τών 
;τ:εριεστώτων τις «συνέστειλε τΟ δ.γιον αύτού λείψανον καl ηlν κόρην τών 
Ομμάτων καl ηΊν Ενδοξον στήλην του προσώπου Εσφιγξεν>) 3

• 

Κα{t' δν χρόνον παρείχσντο αί περιποLΊlσεις αύται είς τΟν νεχρΟν και 
Fσχηματίζετο οϋτω τΟ σώμα νεχρικίi>ς, o't οίκείοι του άποβιώσαντος και o't 
εδρισκόμενοι εlς τΟν οίκον αUτου συγγενείς καl φίλοι, ίδίq; δ~ Εκ τούτων αί 
γυναίκες, τέως σιωπώσαι, Εξέσπων νϋν εLς &ρήνους και κοπετοi'ς καl γενιr.ώς 
εΊς γοερU.ς κραυγάς. Ό Γρηγόριος Νύσσης μαρτυρεί Οτι μετU. ηΊv τελευτ1Ίν 

τ~ς &δελφijς του Μακρίνης (τψ 379) έξέσπασεv 1] γοερCι οiμωγ1] τών παρθέ
νων, αϊτ-ίνες μέχρι τΥjς ι:Ορας Εκείνης «Εν tlσυχίι& διεχαρτέρουν» 4

• ~Εξ dλλων 
σzετικών μαρτυριών Εκ τΥjς πρωτοβυζαντινlϊς περιόδου σημειώνομεν δτι καl 
ι: πiι η] ν έχπνω]ν τijς μαρτυρησάσης τ ψ 304 έν Μεσοποταμίrι (Νίσιβις) Φε
~--}ρωνίας 5 , <<πολλΥις οUσης συγχύσεως και βοΥjς, η δη δΕ καl τfjς έσπέρας κατα

I·.'Ίβούσης, λούσαvτες τΟ &γιον σώμα Εθ-ηκαν Επl σκαμνίου» 6
• 

Περl του ε&ίμου τούτου συvεχιζσμένου καl κατα τσUς Κατόπιν βυζαντι
νοl'ς χρόνους Εχσμεν σαφεστέραν μαρτυρίαν Εκ τοϋ βίου τΥjς Μαρίας τilς νέας, 
ΙΊτις Εγενν11{tη και Εζησε-v Εν Βιζύη της Θρ(,?κης κατα τΟ δεύτερον f1μισυ του 
~ν(ίτου καl τΟ πρώτον ημισυ του δεκάτου αlώνος. ~Ενταυ&α λέγεται Ο τι αύτ1iς 
τελευτησάσης' Υιyέρ&η {)-ρ-ίiνος και κοπετΟς τοϋ τε συζύγου χαl τών προσελ&ου
σ::iJν γυναικών' <<του δΕ {}·ρήνου κατασιγασ&έντος Επιτάφια λουτρlι rlτοιμάζετο»s. 

' AS, April. 1 (σ. ΧΧΙΙ, § 23, σ. XXV!I, § 48). 
1\Ι i g η e, 105, 921c. 

5 Anrich, Ι, 54 (κεφ. 78) (Εκ κώδ. Χ αί.). 
.:. Migne, 4G, 98Dυ. 

·"Κατ&. τΟν J. Sinιon, Ana1. Βο11. 42 (1924), 69 κέξ., ϊδε καl f·ν Β)~Ζ. 
Zeitschr. 25 (1925), 441 (βιβλιοκρισίαν), τΟ πρότυπον τοϋ μαρτυρίου τf]ς Φεβρων(ας 
ί•.τljρξε τό σuριακόν, έξ ο-5 μετεφρά.σ-&η τΟ έλληνικΟν σuναξάριον. 

u AS, Jnnίi 7, 28, § 36. 
τ 'Ο βlος συνεγρό.φη περi τα τέλη του 10ου 11 τιΧς δ.ρχάς του 11ου αtίiΊ·ως· !:δε 

ΒΕ, σ. 295. 
s ΒΕ, σ. 29ϊβ. 'Ενδείξεις περt του ιΗΗμου τούτου -δπάρχουσιν καl εις τοiς 

j\·~ους: Μαρίας Αiγuπτίας, AS, Αψi1. 1 (σ. XVIII, § 37). 'Αγίου Νικολάου Ο.ρχι· 
μανδρ{τοu τ1jς ι'Lγiας Σιιόν, Α η ι- i c h, ! 1 53. ΣυμεUηι τnϋ Στuλίτου (f:κ:δ. Η. Lietz111an11, 

σ. 581 στ. 17 κέξ.). 
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Περl τiϊς συνηθ-είας ταύτης, η όποία ύπάρχει καl σ1lμερον εLς τΟν λαόν 1 , δια~ 
λαμβάνομεν κατωτέρω. 

β') Περισ<ολiι <οiί νεκροiί {λοiίσις, σαβάνωμα, σ<ολισμ6ς), 

Μετα τΟν διιi τώv πρώτων τούτων Ενεργειών σχηματισμΟν τοίJ νεκρού 
σόJματος, τΟ Οποίον έχαλείτο λείψαJιογ 2 ι έπηκολούίtει 1l λοϋσις αUτοϋ καl 1l 

Ciλειψις δια μύρων, Επειτα δΕ ή κυρίως περιστολt1, 11τοι ή Ενδυσις καl δ στο
λισμός s. 

CH χριστιανικ1l 'Εκκλησία υ'Lο-&έτησεν άπΟ τijς πρώτης συστάσεως 
αϋτijς το λουτροv του νεκρου (Πράξ. Άπ., Θ' 37}, το όποίοv &πετέλει τότε 
λα'ίκΟν νεχρικΟv Ε&ιμον, γνωστΟν ού μόνον εlς τοUς <Έλληνας 1}δη άπΟ τών 
δμηρικωv χρόνων (Ίλ. Η 425. Σ 343-350. Ω 582. Όδυσσ. ω 44- 45, 189)' 

&λλcl καl είς τοU Ρωμαίους καl εl.ς πλfι{)·ος ϋ.λλο λαών εύρωπα'ίχών καl άσια
τιχώv Εκ τών σημερινών καl παλαιοτέρων χρόνων 6 • 

Περl της πλύσεως τοίί νεχροίί παριΧ τοίς χριστιανοίς, α)ς λα'ίκοϋ έ8ίμου 
Εν ~Λλεξανδρείq;, _Εχομεν μαρτυρίαν Εκ τών μέσων του τρίτου αίώνος τοίi 
άγίου Διονυσίου >J, κατόπιν δΕ καl έξ ϋ.λλων περιοχών ώς Ε-&ους γενικού πλέον 
είς τΟν χριστιαvικΟv κόσμον 7 • Αί σχετικαl άγιολογικαl εί.δ1lσεις μαρτυροiJσι 
δτι έ'λσvσJ', l!πλυνσv η (.ίπέπλυJ'Ον τΟν νεκρΟν 8 διU. κα{}αροίi ϋδατος, τΟ όποίον 

1 Μ. Α ι ο υ δ ά κ η, "Η τελευηl στfιν Κρήτη, ΕΕΚΣ Β' {1939), 105. 
2 U s e η e r, Θεοδ., σ. 94, στ. 4. Μαρτύριον άγίου Βικεντίου, ΜΑ, σ. 231. 

Βίος άγίας Ζηναίδος, AS, Octobr. 5, 509, § 9. SEC, σ. 553, στ. 14 κέξ. κ.&. 
9 «'Ύδασι κα1tαρο'i:ς τα σώματα καl πολλφ πρότερον το'i:ς δάκρυσι πλύνασα 

καi ... αlδο'i: πάση τιμίως αυτά περιστείλασα» Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, 
Μαρτύριον ΊνδοiJ καl Δόμνας έν Νιr.ομηδείg, Μ i gη e, 116, 1080Β, ~δε καΙ Κ λ ε ό~ 
π α (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι των Παλαιστιν&ν άγίων, σ. 80. Βλ. καi Κ α λ λ ί ν ι
κο ν, σ. 200~201. 

4 Βλ. καΙ. Rohde, Psyche3
, Ι, 23. Iwan vοη Mίiller, "Εν&' &ν., σ. 

219. Βοuλόδημον, σ. 36!-365, 
6 "Ιδε Ρ. Sartori, Das Wasser im Totengebrauche, Zeitschr. des \le~ 

reins ι Volksk. 18 {1908), 363. Ν. Πολίτου, Λαογραφικα σύμμεικτα Β', 1921, 
σ. 273, σημ. 4. 

6 Καλλίνικος, σ. 200-201. 
7 Καλλίνικος, σ. 200-201. Petrakakos, σ. 98. Κουκουλές, α. 

8. Λουκατος, σ. 47. 
8 Μαρτύριον άγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 28, § 33 «λούσαντες τΟ f.iyιov 

σωμα», Βίος Μαρκιανού, ΒΕ, σ. 276β «καί ελουε καi ενέδυε», ϊδε καl σ. 277α 
(κεφ. ιγ'), Βίος Μαρίας της νέας, ΒΕ, σ. 297β «έπιτάφια λουτρά». Σ υ μ ε ώ ν ο ς 
Μεταφράστου, Μαρτύριον ·rvδoU καί Δόμνας, Migne, 116,1080Β. Βίος άγίας 

• 

• 

Τι). κατ<) τoiv τελευτiιν ε{}ιμα τGJV Βυζαντινών εκ τών άγιολογικών πηγών 107 

ό)ς αναφέρεται εlς τα -θ·αύματα τοίί άγίου ~Αρτεμίου, αποδίδοντα Ε-&ιμα του 
' δ' ~ '" ~ Κ ') ' ' Δ ρ ο' ν ' εβ ομου αιωνος εν ωνσταντινουπο .ει , ητο vε μ . 
Ή συvή{}εια αϋτη τijς λούσεως του νεκρου, η όπο(α πιστεύω δτι {}ι\ 

είχεν εύρείαν διάδοσιν, &φoiJ καl σήμερον Uπάρχει s, ύπiiρχεν Επίσης καl κατα 
''"Ελλ ''Ρ''')'" τfιν &ρχαιότητα εις τους ηνας και τους ωμαιους , και πα ιαιοτερον ετι 

χατα τοΊJς δμηρικοΊJς χρόνους (Ίλ. Σ 343 · 350). 
"Η πλύσις έγίνετο είς Ολον τΟ σώμα, ώς μανitάνομεν έκτου βίου του όσ. 

Βαρ{}ολομαlου του νέου έν Κρυπτοφέρρη (&ρχομένου τοv 11 αl.) : «Λοvσαι 
τοίνυν αύτΟν τΟ έπιτάφιον προ-&υμηδ-έντων, ώς τΟ ϋδωρ αύτψ Εβαλον καl 
περιστρέφει ν Εν-θ εν κ&κεί-&εν έπειρώντο ... >> 5

• Κατ&. τοlις ύστέρους βυζαντινοi:ς 

χρόνους tl πλύσις έπl ίερωμένων καl μοναχών έγίνετο είς ώρισμένα μόνον 

μέρη του σώματος (Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 8) '· 
~Αφοίi δια τοϋ λουτρού Εκα-&αίρετο τΟ σώμα, 1Ίλείφετο τούτο κατόπιν 

δια μύρων. Οϋτω μετΟ: τfιν τελευτΥιν τijς όσίας Μαρίας, τiϊς μετονομασ-&είσης 

l\Ιαρίνου, «λαβόντες οί &δελφοl τΟ Ciγιον λείψανον της όσίας Μαρίας καl 
μυρίσανtες &πήγαγον εν ~lεροσολύμοις>> 7

• ~Εν Παλαιστίνη γυνΊl τις, τiiς 

δποίας άπεβίωσε τΟ τέκνον <<τΟ πο{}·εινΟν Εκείνο σωμάτιον λαμπρΟ: &λειψα

μένη καl περιβαλοϋσα τc$ μάρτυρι παρατί{}·εται» ιι. Παλαιότερον μαρτυρεί ό 

Χρυσόστομος δτι, παρα τΟν μυρισμόν, έγίνετο καl Επίχυσις Ελαίου 9
, είς δΕ 

:\1αρίας της μετονομασ-&είσης Μαρίνου (εχδ. L. Clugnet, Paris 1905, σ. 38, στ. 14 
κέξ.) «καt fιλ1}ον U.ποπλUναι αυτόν». Λ ε ο ν τ ί. ο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίος ΣυμεcΟν του 
διά ΧριστΟν ΣαλοU, Μ i g η e, 93, 1744ο. Βίος Μσ.ρκιανοiJ, ΑΙΣ, 4, 269, § 13 καl 

Μ i g η e, 114, 449c. 
ι "Ιδε Σ ω κ ρ. Κ ο υ γέα,., f.ν Λαοyρ. Γ' (1911), σ. 278 καt 289 καL ]. Τ ο· 

s t ο i εiς Byzaηtion ΠΙ (1926), 53. 
2 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Vaι-ia grreca sacι·a, 1909, σ. 52, 

στ. 10 κέξ. «καί τΟ {}ερμΟν ύδωρ πρΟς τΟ καταπλϋνσ.ι αυτήν". 
3 ΛΣ, Γ', σ. 326, σημ. 3 . 
. ι "!δε Βουλόδημ.ον, σ. 364-365. ΛΣ, Γ', 326, σημ. 4 καΙ Blίimner, 

σ. 484 f:νft·α παρατί1tενται αί Cιρχσ.Ί:αι μαρτυρίαι. 
5 Μ i g η e, 127, 496c. 
r; "Η συνήf.tεια αϋτη έπικρατε'i: καi σήμερον παρCι τ(iJ λα{ρ. Λ ο u κ ά τ ο ς, σ. 

48-49. Σ π. Συγκολλίτης, 'Έν&' &ν., Ααογρ. 11 {1934-1937), 391 κ.U.. 

; Βίος άγίας Μαρίας τfις μετονομασ&είσης Μαρίνου (εκδ. L. Clugnet, Paris 
1905, σ. 38, στ. 26 κέξ.), tδε καi Συμεώνος Μεταφράστου, Migne, 115, 
353c. 

e Μ i g η e, 115, 1157c-o. "Ιδε ετι μαρτυρίας f.ξ άγιολογικών πηγών εl.ς : Βίον 
των Οσίων Παύλου έπισκ. κσ.l Ίωάννου πρεσβυτέρου, ΑΙΣ, 5, 377, στ. 26 κέξ., σ. 
;3ϊ8, στ. 1 κέξ. ΙΊ-lαρτύριον Πέτρου Άλεξανδρείας (Ιiκδ. J, \litean, σ. 83) καt παρ& 

Κουκουλέ, σ. 9. 
0 "!δε Λουκaτον, σ, 47, 11, 
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τΟ μαρτύριον του όσίου Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος Εν 'Α.ιιασείg τοίί Πόντου, 
φέρεται καl11 δι~ ο'ίνου Επάλειψις: «ο'ίνφ τε καl μύροις ύπαλείψασα)> 1 , 

CO &ρωματισμΟς τοϋ νεκροϋ, Ε&ος έλληνικΟν καl ρωμα'ίκόν 2 , συvη{Ηζετο 
Επίσης καl παρCι. τοίς Έβραίοις 3 , ή Ενίσχυσις δε του εtΗμου τούτου &:; νεκρι
κοϋ είς τΟν άσπασ&έντα τΟν χριστιανισμΟν έλληνικΟν κόσμον, νομίζω Οτr, 
πλfιν τfjς Εκ παραδόσεως άσκ1Ίσεως αύτοϋ 4

, Οφείλεται Ετι καl εΊς ηlv χριστια
νικi)ν διδασχαλίαν περl τiϊ; Επαλείψεως τοϋ σώματος τοϋ Χριστού δια μύρων 
κατα τYJv ίουδα'ίκ1)ν συν)l&ειαν (~Ι ωά ν ν., ι{}.' 40). 

Περl τijς λούσεως του νεκρού ό κα{!ηy. Φαiδων Κουκουλ1ς (σ. 8) παρα
τηρεί δρ&ώς δτι αϋτη &πεσκόπει &ρχικώς είς ηlν κά&αρσιν του μεμολυσμένου 
{)εωρουμένου vεχροU. 

CO νεκρΟς κατ' εUρύrατα διαδεδομένην είς Ολους τοVς λαοVς δοξασία ν 
13-εωρείται μεμολυσμένος Εκ τών δαιμόνων τοϊi {}ανάωυ. Εlς τΟν είς καrω
rέραν βαΗ·μίδα πολιτισμού εύρισκόμενον Ο:νΗρωπον, δσης &γνοεί τα α'ίrια 
τών νόσων καl τΟν :Ξ:ξ α{•τ<i)ν η τΟν φυσιχΟν -&άνατον, ύπάρχει ή πίστις δτι 
τα κακα εlς αUτΟv ώ; και δ {}άvατος συνrελοUvrαι ύπΟ δαιμόνων Εχ~·ρικ&ς 
πρΟς αUrlJν διακειμένων,; 11 UπΟ πνιυμάτων, ψυχών νεκρών, αί όποία ι 
περιLπrανrαι Εν τc'ρ &έρι καl είναι δυσηρεστημέναι κατ' αUτσίί 6 • 

KarU. ταίirα τΟ νεκρΟv σώμα νομ,ίζεται μεμολυσμένοv ύπΟ roίi Εν αUτcϊ) 
δαίμονα; roίi {}ανάτου καl είναι &νάγχη νcf. κα{}αρ~·ίi τοίiτο, τΟ μΕν πρΟς 
&παλλαγΙ']ν <l;τQ τών fΞπ" αUτοίi κακοποιών πνευμάτων καl προετοιμασίαν του 
δια η) ν ταφήν, τΟ δΕ καl πρΟς προσrασίαν τών Επιζώντων οϊκείων καl τWv 

1 Η. D e 1 e h a y e 1 Les Iegendes grecques des saints ωiJitaires, Paris 
1909 1 σ. 146, στ. 19 κέξ. 1 ϊδε καL σ. 135, στ. 6 κέξ. Περi του κα-&αρμου σήμερον 
του '\ιεκρου δι' οϊνου, βλ. ΛΣ, Γ', 326. Λοuκiiτον, σ. 48. 

2 Λ ο u κ ι α ν οϋ, Περi πέν-&, 11· ϊδε καi Β ο uλ ό δη μ ον, σ. 365. Β 1 ίi m11 e ι·, 
σ. 484. 

3 Ίωάνν. ι-&', 40· ϊδε καi Κ α λ λ (ν ι κ ον, σ. 202. Κ ο u κο uλ έν 1 σ. 8. 
4 Δεν έχει δίκαιον ό Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς, σ. 202, ύποστηρίζων δ τ-ι ό &ρωματισμόι-; 

του νεκρσυ ύπΟ τών χριστιανών έχει έβραϊκ1lν την προέλεuσιν, 
5 

]. Frazer, Le bouc emissaire, Traduct. franς. par Pierre. Sayn, 
Paris 1925, σ, 64 κέξ. Lucien Levy-Brubl, Le surnatιιrel et la nature 
dans la ωentalite primitive, Paris 1931, σ. 168-172. Μ. Nilsson, Gesch. d. 
gΓiech. Relig·ion, Ι, 1941, σ, 42. Α 1 f ι· e d ] e r e m i a s, Handbuch der alto
rienta1ischen Geisteskultur, Leipzjg 1913: σ. 297- 2S8, ϊδε καi δ:νωτέρω σ. 79, 

6 
L. R a d e r m a c h e r, Das Jenseits im M_γthos der Hellenen, Bonn 

19031 σ, 110. Είς τα σχόλια εtς Εtιρι;τίδοu "Αλκηστιν 1140 (i'tκδ. Sch\vartz, ΙΙ, 
223- 224) λέγεται: «φασi γιiρ καί τοιJς νεκροUς δαίμονας». Οί '\'εοπυ&σ.γόρειοι (Δ ι ο
γένους Λ α ε ρ τ ίο υ, VIII 1 32) έδίδασχον: "'είναι τε πάντα τΟν &έρα ψυχών έμ
πλεων' καί τούτους δαίμονά.ς τε καί 1]ρωας νομίζεσ&αι· καt ύπr) τούτων πέμπεσf}-αι 
άν&ρώποις τού.-; τε όνείρους καi τό. σημεΊ:α νόσοu τε καi ύγιείας ... εϊ; τε τούτους γί
νεσ-&αι τούς τε κα-&αρμοUς καl τοUς &ποτροπιασμοίς». 

' Ι -;1 ν έ:διιια τών Βut.αντιν&ν Εχ τών άyιολογικο)ν πηy&ν Τά. χατU. την τε ,ευτ , - 109 

, , ' 1 {}~ ο ' συμφώνω" "λ/ , " Οποίοι fοχονται εΙ." έπαφ1\ν προς τον νεκρον , χα οσσ~;, , ~ 
α •

00
'' οι ! - • " ) - β ' Ι σματικην 

ποΟς η)ν α{•nlv λα'ίκ1lν πίστιν, δ νεχρΟς Clποτε ,ει φα :ρα; μο ιυ · 
- ' ' ' ' ~ν αUτ0 ~, &πει-δύναμιν μιαίνουσαν τοUς οLχείους και τον οικον μετα τωv ... 

/οίiσαν δΕ καl νΟ: {}αιατώση αύτούς 3 • ~ ~ 
' , - ' ' ι 'νσεως των ερχο· AL tδέαι αUrαl περl μεμολυσμενου νεχρου και περι μ _α c' , • 

ένων εl.ς έπαφ11v μετ~ αUτοϋ, 00ς καl α'!. περl κα&αρμ~ν :vε;α τ~υτη~, 
~παντώσιν λίαν διαδεδομέναι καl παρι1. τοίς δ:ρχαίοις 4 και τοις Εβραιοις · 

~Εκ τοίi φόβου τοϋ μολύσματα; τούτου, πιστεύεται σήμερον Ο~ι π~ο~ρχοντα~ 
τα π/ είστα τών νεκρικG>ν έ{}ίμων, τών Οποίων άρχικώς σκοπος υπηρξεν ~ 1 

' - ' τος του &ποτροπl) δι' &.ποδιωκτιχών καl καθαρτικών μεσων του πνευμα 

νεκροϋ κal τών κακοποιών δαιμόνων Ο.πΟ τών Επιζώντων(;. ~ , 
ι , {}, πα σα τΟ πυρ κατε-ΜεταξU τών κα{}αρτικών με σων πρωτευουσαν ε σι ν ,. ~ ~ _ 

, , <'δ ' Ου"τω διΟ: του νεκρικού ώς ανωτέρω, λουτρον επεζητειτο 
χει και το υ ωρ · ' ι ~ • δ ' 
&οχικώς ό κα~·αρμΟς τοϊi σώματος &πΟ τών έπ" αϋτοU δαιμονων <;εξ ω,ν ~ ια 
τη~ ς" &σ{}ε~ιείας προfιλftεν ό {}άνατος ΙJ. CΌμοιον σχοπΟν νομίζω οτι -θα, επε: 

, - • Q" " ' Όμ11 του δίωκε καl δ έπαχολου{}ών δ:ρωματισμος του λειψανου, καυ οσον η _ο ~ , 
&σώματος εlχεν &ποδιωκτικiιν τfις κακfις έπηρείας δύναμιν I). Τοιουτ?ν :πι
σ~ς σκοπΟν εiχε καl 11 κατΟ: τiιν &ρχαιότητα ύπό~·εσις εϊς τΟν νεκρον ορι
γάνου ("Α ρ ι σ τ 0 φ ά ν 0 υ ς, Έκκλησ. 1030) &ς &κόμη καl ή eπάλ:ιψ,ις 
τflς ~·ύρας δια πίσσης κατα τα 'Ανθεστήρια (Υ] μέραν τών _zοών) ,καl_κατ,~ τον 
rοκετΟν πρΟς &ποδίωξιν βεβαίως τών ψυχών τών νεχρων και των αλλων 

1 Πρβλ. p. G e i g- e r, Tod Εν Handwδrt. des deutsch. Abergl. VIII, 979. 
2 Μ Nilsson "Εν1}' ιiν., σ. 42-43, ..,,.. 
3 L~cien Le~y-Brιιhl, L'iωe prim,itiv,e3

, ~aris _1927~ ~- 275:2tt. 
Πρβλ. καί Γ. κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Οί ιiμφι-&αλεΊ:ς εις τον βιον τοu λαου, Αρχ.Θρq.κ. 

Θησ. ΙΓ' (1946 · 1947), 206. . . . 
~ Τ h. \V a c h t e r, Reinheitsνoι·schι-iften ιιn grιecbιschen Kult, Giessen 

1910, σ. 39 κέξ., 43 κέξ, 

σ Άρι-&μ. ι-&', 11,14-20. 
α Πρβλ. l\f. Nilsson, "ΕνΟ,' &ν., σ. 42 κέξ. "",,, 
; Ρ. Saι-tori, "Εν-ο-· &ν., σ. 363 κέξ., 371. Ern. Saιut,er,, ΕνΟ· αν., 

σ. 84 .. Ν. Γ. Π 0 λ ί τ 0 11 (ΤΟ t:&ιμον της &ραύσεως τ& ν ιlγγείων χα τα την κηδείαν), 
Λαογραφικιi σύμμεικτα Β', σ. 272- 2Ί4. . , 

S t "Ε θ' α H6k. Ρ. Ster· Β Th. \\'fic11ter, 'Έν-&' α, .. Ρ. ar οrι, <ν, αν., . . . 
· 1 D'e Lιιtra und ihre Venyendung; bei der Hochzeιt η, ιη1 

gιanoι)ou os, 1 ·ι "Εθ', 4'J 
Totenku1tus der alten Griecben, 1922, σ. 32. Μ. Νι sson1 ν· α':·· σ.,"'; 
Ν. Γ. Πολίτου, ΛαογραφικιΧ σύμμεικτα Β', σ. 273. ΤΟν αιJτΟν σκοπΟν ~!.χε και η 

' ' . 'του Ίδε τ lι \V a c lι t e Γ &πόλοuσις τ&ν οίκείων τοϊί %κρσυ μετα την ταφην αu · · 1 

"Εν{}' U'\•., σ. 49. 
9 .}[ a r z e 11 \Veilnaιιch εν Hand\Yδrt. d. deutsch. Aberg1.1X~ 284. Πρβλ. 

' s s ι·, m a' n n Der bδse Blick und Venvandtes, Ber1in 1910, Ι, σ, 32, και . e 1 g , 
287, 318~319 κ.α., π, 52, 90, 97, 98, 100 κ.ιi. 
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πνευμάτων j • Ti)v αVnlv σημασίαν είχεν Επίσης χαl 1l χρησιμοποίησις τοϋ 
λιβανωτοϋ παρΟ: rών Ίουδαίων ~. 

, Άκολού&ως,_ μετΟ: τΟν κα&αρμΟν τοϋ σώματος, Εγίνετο ή διU τών έντα-
φιωνg σπαογάνωσ ~ - 4 ~ δ' e , δ ' ο ~ ις αυτσυ , ει τα <ε η εν υσις και ο στολισμ(y- ύπΟ εlδικών 

περl τα rοιαίiτα προσώπων, ilτοι &πΟ τοUς <<περl τΟ: Επικήδεια ~πονουμένους>> 
ώ~' λέγει ό ΣυμεΟJν Μεrαφράσrης είς τΟ μαρτύριον τοίί cty. Σευηριανοϋ 5. 

Ουτω τΟ γυμνΟν σώμα, μετΟ: τfιν 8κπλυσιν, περιεβάλλετο δι~ δ{J.ονών λευκών 
αL όποί~ι άλλ~χοϋ καλοϋν:αι καl σινδόνες. ~Ο Γρηγόριος Νύσσης (ΙVΙακρίν~ 
989Α} λεγει, οτι τελευτησασης rfjς Μακρίνης, <<8δει περισταλiϊναι ταίς δΗό
ναις τΟ ίερΟν Εκείνο σώμα>>. Αύται f1δύναντο να είναι εUτελείς η καl βαρύ
τ~μοι: <<καt λαμπραίς δiτόναις κατακοσμ1ϊσαι τ1)ν κα-&αρι:Χν Εκείνην καl &κη
λι~ωτον ~άρκα» 6 ' τα σώματα τών μαρτύρων <<πλύναντες καλώς ένετύλιξαν 
ταις σινδοσιν μετα τών -&υμιαμάτων και τών μύρων>> 1 Έ - β' 'λ -
~Α δ , - ~ , , ' · ν τφ ι φ τε ο ς του 

, ν ρεου,σαλου υπο Νικηφορου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως (10 αl.) 
γινε:_αι λογος περl τυμβωρύχου, δστις, &νοίξας τΟν τάφον νεάνιδός τινος 
«πρωτον μεν 'S'ρ ' 'β ' ' , ' η ε το σα ανον και το μαφοριον κά/1λιστα Οντα... ό δε μισάν-

ίlρωπος δαίμων ύπέβαλεν αϋτΟν άραι καt τfιν ΜΜνην καl γυμνΟν τΟ σώμα 
καταλιπείv>> r<. ~Εκ τfjς μαρτυρίας ταύτης φαίνεται δτι σάβανον Ελέγετο έν 
Κωνσταντινουπόλει κατα τΟν lΟον αίώνα, μόνον ή καλύπτουσα τΟν νεκρΟν 

'Λεξ Φωτ' λ ' ' ' ' ' . ι ο u, . μιαρα ημερα και ραμνος· βλ, και R ο h d e, PsycheS Ι 

218. : ~· W a c h t e r, "Εν&' &ν., σ. 44-, 5!. Πρβλ. καL Ο:νωτ. σ. 92-93. ' ' 
, - , Ιδε Μ a r z e 11, Weihrauch, "Εν&' d:v. ·ο Π. Ν. Τ ρ ε μ π έλα ς (λ. ffv-

~ι~μα,_ εν Μεγ. "Ελλ.'Εγ;ωκλ. 12, 735α), &ναφέρει περi της χρήσεως τοϋ <&uμιάματος 
υπσ_ των χρ,ιστιανών είς νεκρικCις κατ' &ρχό;ς τελετάς. "Η μαρτυρία τοϊί Λ 0 υ κ ι α
ν 0 υ (~. πενftους 11) περί &λείψεως του σώματος διό. μύρου πρΟς πρόληψιν τi}ς 
~υσωδιας,, «μύρφ :φ καλλ,ίστφ χρί?αντες τΟ σώμα πρΟς δυσωδίαν f\δη βιαζόμενον», 
ανταπσκρι;εται προς τοιαυτην σuνη&ειαν Εκ λόγων ύγιεινfjς, Επί περιπτώσεων μάλι
στα κα&• dς &-νεβάλλετο Επi πολ U ή ταφ1l της σοροU. 

3 Έ1ιτάφω ' λ - ' ' , ' εκα ουντο τα χρησιμεuοντα εις την σπαργάνωσιν καi ένδυσιν τοϋ 
νεκρο?· Βίος δσίας Μελάνης (5 αΙ.), Anal. Βο11. 22 (1903), 49, στ. 6 κέξ, Βίος 
Θ,εοδωρας (W. Regel, Anal.Byz-russ.,σ.16-17). Λουκaτος, σ.4-7 κα1.49.'Η 
λεξις χρησιμοποιεtται ΕνταUfi.α μΕ τi}ν άρχαίαν σημασίαν: Σ ο φ 0 κ λ έ 0 υ ς •π.λ. 326 
Ε υ ρ t π ί δ ο υ, Ίφιγ. έν Ταύρ. 632. 'Ηρακλ. 1404, ϊδε καΙ 'Η σ ύ χ ι ο ν έν ·, ταφη'ϊα. 

' "Ιδ Κ '· . ε ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 9. Λ ο υ κ fi τ ο V', σ. 47 . 48. 
~ Μ i g n e, 115, 652Β. 'Ο Χρυσόσωμος όνομάζει αϋτούς «έπιτηδείους:ι·, Μ i g

n e, uO, 691, στ. 59. 

, 
6 Μ α κ ρ i ν α, σ, 988ο. Είς τΟν βίον Θεοδώρας έν Θεσσαλονίκτι (9 αί,) δια-

στελλετα~ πρΟς τi]ν λαμπρόν σινδόνα ή έξ Ερίου (Κ u r t z, Βίος Θεοδώρας, σ. 40, 
στ. 33 κεξ.). 

7 Βίος ΊνδοU καi Δόμνηc_. Κ λ ε ό π α (Κ 1 ' δ ) Β' - π 1 ' ο ι κ υ ' ι ο υ , ιοι των α ,αιστ, 
άγίων, Εν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 80 στ. 4--6. 

8 Μ i g n e, 111, 745sc. 

; 

j • 

Τά κατά τ1)ν τελι::υη)ν έ{Jηια τtϊη' Βυ~αντινών έr. τών άγιολογικίϊ}\' ;τηγ&\' 111 

εξωτερικώς σινδών, ούχl δε και l) τΟ γυμνΟν σώμα περιβάλλουσα ώς καλεί

ται σ1lμερον 1
• 

Ή κάλυψις τοϋ νεκροί) έξωτερικώς δια σινδόνος μαρτυρείται και εκ τοϋ 

βίου τfjς όσίας Ι\'iελάνης (5 αl.) δπου λέγεται περl αUτΥίς ταφεί.σης δτι «ό{Μvην 

ούκ Ελαβεν πλiιν τοϋ σι νδονίου, δπερ εξωίlεν αύτΥίς ένετυλίξαμεν>> 2
• 

Ή περιβολ1) τοϋ νεκροϋ δι~ δttόνης, &ντιστοιχοίiσα πρΟς η)ν κατα τσUς 

όμηρικοl·ς χρόνους περιστολf)ν δια τοίi φάρους ~, νομίζω δτι έπεβλή{}η είς 

τΟν χριστιανικΟν κόσμον έχ τfίς καλύψεως τού σώματος του Χριστοίi, κατU 
το !ουδαϊχον εf}ος, διa σινδόνος '. Ε!ς το Ei'Jαyγ. χατa !ν!ατ{}αϊον (κζ' 59· 60) 

λέγεται δτι <<λαβι1ν τΟ σώμα ό ~Ιωσ1lφ, ένετύλιξεν αUτΟ σινδόνι κα-&αρq. και 

Ε&ηκεν αUτΟ Εν τφ καινψ αύτοίi μνημείφ>> 5
• 

Μετδ. τfίς περιβολfις αύτΥίς τοϋ νεκροϋ σώματος έγίνετο καl 1) κατάδεσις 
τών ποδών καl τc'δν χειρών δια ταινιών 6 , ή όποία σuν1lilεια συνεχισ&είσα 

χα&' δ/ων τΟν μεσαιώνα διατηρείται και σ1lμερον εl.ς τΟν λαόν 1
• Περl τοϋ 

έ&ίμου τούτου γνωρίζομεν Εξ άγιολογικών πηγών μαρτυρίαν Εκ τοίi τέλους 

τοίi Ενάτου αίώνος Εν τii διηγήσει του Γεωργίου Κληρικού περl τiiς μετα-&έ~ 
σεως τοϋ λειψάνου τΥίς όσίας Θεοδώρας έν Θεσσαλονίκη, καθ·' Ί)ν o'L &νοί

ξαντες τΟν τάφον είδον δτι τα λείψανα αύτΥ}ς «Ciχρι τf)ς σήμερον σψα διατε~ 
ηlρηνται· τΟ δf τας χείρας έπl τοϋ σηlίlους, ώς έπι τών κατοιχομένων ε'ί{}ι

σται, δεσμοίiν σιμικίν{tιον οϋτως σψον και &βλαβΕς διεφυλάχ-&η» 8
• 

"Η ε'ίδησις αϋτη όμιλεί μόνον περl καταδέσεως τών χειρών ώς νεκρικοϋ 
ε-&ους· Εν τούτοις Εξ Cί.λλων μη άγιολογικών πηγών γνωρίζομεν, άJς συμβαί

νει καl σ1iμερον, δτι συνεδένοντο καl ο'Ε πόδεςfl. 'Ώς δ" ή περικάλυψις τοϋ 

σώματος δι" δΗόνης, οϋτω καl τΟ Ε-&ος τοϋτο τfις καταδέσεως Ετυχε διαδόσεως 

παρCι τοίς χριστιανοίς ύπΟ η)ν Επίδρασιν τΥjς ύπΟ τού ΕVαγγελιστοίi "Ιωάν· 

γου (ια', 44) χριστιανικΥjς διδασκαλίας περl καταδέσεως τοίi νεκροϋ τοίi Λα

ζάρου, κατα τΥιν ίουδα·ίκΥιν συνή-&ειαν· <<καl έξΥjλίlεν ό τεiτνηχως δεδεμένος 

τοiJς πόδας καl τας χείρας κειρίαις καl t1 Οψις αUτοίi σουδαρίφ περιεδέδετο>>. 

ι ΛΣ, Γ', σ. 326. 
2 Anal. Boll. 22 (1933), 49. 'Ίδε αλλας μαρτυρίας: Ίωr'ιV\'ΟU Μόσχου, 

Λειμdη•, 111 i g η e, 87, 29.Ί2sc- 2933. Βίο; όσ. ΜάρtΊ·ας μηηψ; ΣυμεWν τοϋ έν τ0 
Θαυμαστψ Ορει (6 αι), AS, Maii 5, 407c. Μαρτύριον Θεοδ(;)ρου τοϋ Ίήρωνος, Η. 
Delehaye, "Εν&' &ν., σ. 146, στ. 19 κέξ. Kurtz, Βίος Θεοδώρας (9 αL.), σ. 

40, στ. 33 κέξ. SEC, σ. 553, στ. 14 κέξ, 
~ 'Ιλ. Σ 353, Ω 580. Όδυσσ. β 97, τ 142, ω 132 κ.α. 
4 Ίωάνν. ι&', 40. 

'Ίδε καί Λουκ. κγ', 03. Μάρκ. ιε', 46. 
6 Κουκουλές, σ. 9. Λουκ<iτος, σ. 4-7. 
1 11. Λ ι ο υ δ ά κ η, Ή τελευη) σηΊν Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β' (1939), 406. 
11 Κ u r t z, 'Βίος Θεοδώρας, σ. 4-1, στ. 13 κέξ. 
9 'Ίδε: Κοuκουλέν1 σ. 9, Δουκάτον, σ. 47~48. 
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ΤΟ ειΊος τούτο δέον νΟ: παρατηρ1lσωμεν, δτι δεν εΙναι μόνον 'ίουδαϊχΟν 
καl χριστιανικόv· η κατάδεσις τοϊi νεκροϋ συνη{}{ζεται καl εlς πολλοUς Ciλλους 

σημερινοUς λαοUς πεπολιτισμένους καl πρωτογόνους. Οϋτω καταδένονται o'L 

δύο μεγάλοι δάκτυλοι tών χειρών καl τών ποδών παρcl τοίς &ρχαίοις καl 

σημερινοίς Ίνδοίς, καl οί πόδες είς τοiJς Tupis τfiς νοτίου ~Αμεριχiϊς κ.α. '· 
~Ο &ρχικΟς σκοπΟς τi]ς Ενεργείας ταύτης ώς καl 1Ί σύγκλεισις τού στόμα

τος 2 καl 1l &πόφραξις τών Ο.Sτων καl τών ρω{}ώvων εLναι κατα nlv λα'ίκtlν 
&ντίληψιν, να έμποδισΗfi ή Επιστροφη τfjς: ψυχΥjς εlς τΟ σώμα καl κατ~ &κο
λουitίαν καl ή δυνατότης τfiς έγέρσεως τοϋ νεχροίi έχ του τάφου καl τfίς Επα
νόδου του εiς τΟν οίκον 3 • 

Μετ α τf]ν σπαργάνωσι ν τοϊi ν εκ ρου σώματος, Επηχολούι9·ει 1'1 Ενδυσις 
α1Jtοϊί, συν1i{)·ως δια καινουργών λευκών Ενδυμάτων 4, τijς ενταφίου εσ{}ijτος. 

ΠρΟς περιστολΥ}ν τών μαρτύρων Εν Νιχομηδείιt, περl τΟ 928, Εχρησιμοποίη
σεν η άγ. Δόμνα «σινδόνας καινΟ:ς καl στολΟ:ς λευχας μύρα τε αU-θις καl {}υ
μιάματα)) 5

• Παρα ταίίτα δμως o't Εκ πλουσίων οlκογενει&ν νεχροl f-&άπτοντο 
περιβεβλημένοι πολυτελΥj καl βαρύτιμα φορέματα, <<ίμάτια σηρικα r.αl διά
χρυσα>>, μάλιστα δε εiς τα dσrικU. κέντρα, δι' δ οί Πατέρες τfiς Έκχλησίας 

llδη άπΟ τών πρώτων αlώνων, l'Ίναγκάσο&ησαν να διαμαρτύρωνται καl να 
καταδικάζωσι τU.ς πολυτελείς κηδείας 6

• ~Εξ &ντι{Μτου οί κληρικοl χαl οί 

μοναχοl Ε-&άπτοντο φορούντες τα 'Lερα α1Jτών Ciμφια καl τΟ μοναχικΟν Ενδυμα ί. 
"Η πολυτέλεια αϋτη κατα τιiς κηδείας, ή όποία συνέχιζε ηlv ρωμα"ίκ1lν 

παράδοσιν, δΕν f]το Ciγνωστος καl παριi τοίς &ρχαίοις ~Έλλησιν. Ένδεικτικοi 
περl τijς συνη{}·είας ταύτης είναι o'L σχετικοi περιορισμοl της Πολιτείας. 

ΟUτως ό Λυχοίiργος (Π λ ο υ τ άρχο υ, Λυχοίiργος 27): «χαl τc; περl τaς 
ταφι1ς dριστα διεκόσμησε ... συν-&άπτειν δ' οUδεν ε'ίασεν)) καl ό Σόλων 

1 "!δε πλείονας μαρτυρίας παρα Ι s i d ο r S c 11 e f t e Ι ο vv i t z, Das Schlin
gcn · u. Netzmotiν im Glauben und Braucb der Vδlker, Giessen 1912, σ. 
24 κέξ. 

2 "'!δε άνωτέρω, σ. 103. 
3 Isid. Scheftelowitz, "Εν{}' &ν., σ. 23 κέξ. 
.ι Μακρί'Vα, σ. 992c, i:δε καL Καλλίνικον, σ. 202-203. 
5 Κλεόπα (Κοικυλίδου), "'Ενi}' &ν., σ. 80 καί Συμε&νος Μετα

φ ρ άστο υ, έν Μ i g η e, 116, 1080Β. Περi τijς έκφορaς τ&γ γεκρό}ν έ·νδεδυμέ"Vων 
λευκα μαρτυρεί καί ό 'Αρτεμiδωρος· i:δε παρ α Κ ο υ κ ο u λ έ, σ. 13, ση μ. 8. 

6 Χρυσόστομος, Migne, 60, 691~692 (κεφ. ς'). "Ιδε καί Καλλίνι
κον, σ. 204. Κουκουλέν, σ. 13. Λουκaτον, σ. 50-51. 

7 Βίος όσίας Μελάνης, Anal. Βο11. 22 {1903), 49. Βίος όσίου <Ιλαρίω\•ος (4 
αt.), ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 κέξ. Βίος Παύλου έπισκό:του καί 'Ιωάννου πρεσβυτέρου, 
ΑΙΣ, 5, 378, στ. 1 κέξ. Βίος άγίου Ήλία (lO αί.) 1 AS, Seρt. 3, 862, § 35' ϊδε 
καi Ι\οuκουλέν, σ. 13. . j 

τσ. Χατά τl)ν τελευηΊν Ε-&ιμα τι:ίΊν Βυζαντινών έκτων άγιολοj'ικω-..· πηγών 113 

(Π λ 0 υ τ άρχο υ, Σόλων 21) μεrαξiJ fJ.λλων σχετικών περιοριστικών του 

διατάξεων <<Εναγίζειν δ8 βοϋν οUκ ε'ίασεν, οϋδε συντι-&έναι πλέον ίματίων 

τριών». Ώσαύτως ό νόμος περl ταφi\ς τi'jς Ίουλίδος riiς Κέω (5 αl. π. Χ.)' 

c'Οριζε: <<&άπτεν τΟν .fi-ανόντα· Εν Εματίοις τρισl λευκοίς, στρώματι καl Ενδύ~ 
' , βλ' ,, ' ματι και επι εματι. . 

Ή περιβολ1) τοίi vεκροϋ δι' ένδυμάτων χρώματος λευκοίi, μαρτυρουμένη, 

&ς άνωτέρω, έκ τοϋ μαρτυρίου τοϋ Ίvδοϋ καl riiς Δόμνης έν Νιχομηδεί\' 

περl τα τέλη τοϋ τρίτου αίώνος, φαίνεται δτι {}·' άπετέλει κοινΥιν λα'ίκi}ν 

συνn&ειαν. Περl τοίi ίΗ1ους τούτου άναφέρει ό 'Αρτεμίδωρος (2. α!.): «τοiJς 
&.πο&ανόvτας Εν λευκοίς Εκφέρεσ&αι>> ('Ονειροκρ. 2, 3) 8 , τΟ όποίον δμως fιτο 

γνωστΟv καi παλαιότερον εlς τοUς Ρωμαίους 4 καl τοUς 'Έλληνας 5 • ΤΟ λευκΟν 

Ενδυμα -συνεβόλιζε τΥιν καitαρότηται διΟ καl οί ίερείς κατα τΥιv &ρχαιότητα 
-&υσιάζοντες η εισερχόμενοι είς LερΟν Εφόρου ν λευκ-Υ]ν Εσ-&iiτα 6 • Συμφώνως 

πρΟς τCtς iδέας αϋτιiς καl ό κεκαitαρμένος νεχρΟς επρεπε ν& Ενδυ&ii δια 

λευκοU Ενδύματα;, Ίνα οϋτω διατηρήσυ ηlν κα{}αρότητά του ί. 

Είς τοlις πόδας τοϋ νεκρού έφόρουν υποδήματα 8 , διότι πρόκειται ούτος, 

κατ& τf]ν λα'ίκfιv πίστιν, να ταξιδεύση είς τόν άλλον κόσμον 9
• ~Επίσης περιέ

βαλλαν ηlν κεφαλiιν αϋτοίί δι& καλύμματος 10
, Επέ-&ετον δε έπ~ αUτης στέφανον 

Εξ &ν&-έων· <<στέφανον Cίν-&ινον διαπλέξαντες τΟ) λειψάνφ Επιτ·ι&οϋσιν ιι. <Η 

στεφάνωσις αϋτη τού νεκρού &πετέλει λα'ίκΟν Ε-&ος εύρύτατα διαδεδομένον, τΟ 

t Dittenberger, Syll3 ., &ρ. 1218. Ziehen, Leg. Gr. Sacr., clρ. 93Α 
στ. 2- 4, σ. 26f'ι. 

2 >JΙδε και Μ. Ν i 1 s s ο η, Geschichte d. griech Religion, Ι, σ. 676- 677. 
3 Πρβλ. καΙ Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 13. 
1 Blίimner, σ. 484. 
5 'Ίδε &νωτέρω έν τφ νόμφ της Ίουλίδος· βλ. καl Βουλόδημον, σ. 366. 

·ο Πλάτων (Νόμ. ΙΒ', 947) i\6-ελε το\Jς έκφερομένους ίερείς «λευκήν μεν τ1)ν στο
λήν έχειν πaσαν». 

r. Th. \Viichter, 'Έν&' &ν., σ. 16. 
7 ·ο Τ h. 'V ii c h t e r, "Εν{}·'· &ν., σ. 16, ση μ. 1, ·νομίζει δτι τΟ λευκΌν ένδυ

μα &πελαύνει τοiις δαίμονας. 
8 Δανιήλ Σκητιώτης (6 α1..), σ. 67, στ. 29-30. Ή είδησις, προερχο

μένη έξ Αίγύπτοu, &ναφέρει δτι δπου έκειτο ·νεκρΟς &ναστιlς εύρέ&ησαν μόνον «τ&. 

ίμάτια ωJτου καί τα σανδάλια», 

ιι Ju 1. v ο η Ν e g e 1 e i η, Die Reise der Seele ins Jeηseits, Zeitsch. d. 
Vereins f. Volksk. 11 (190!), 151. 

10 Μ α κ ρ ίνα, σ. 989Α. Βίος όσίας Μελάνης (5 α ι), Aηal. Boll. 22 (1903), 
48, στ. 18 κέξ. 

11 Συμε-ώνος Μεταφράστου, Μαρτύριον άγ. ΣεuηριανοίJ, Migne, 
115, 652Β . 

δ 
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όποίον συvεχίσ&η απο τiiς έλληνικfις και ρωμα'ίκflς &ρχαιότητος 1 δια τiiς 
μεσαιωνικiiς περιόδου 2 μέχρι τiiς σ1lμερον R. 

Ό Ν. Γ. Πολ(της (Λαογρ. σύμμ Β', 234- 235) δρμη!tεlς εκ τijς δμοιό

τητος τών γαμηλίων Ε-&ίμων πρΟς τα νεκρικά, 1Jπεστήριξεν Οτι δ στέφανος 
είς τΟν νεκρΟν προfιλ&εν έκ τiϊς παραστάσεως τοϋ -&ανάτου ως γάμου τοϋ 
νεκροϋ μετα τοϋ <'~δου καl τiϊς Γfjς. 

Άντι!tέτως ό Στ(λπων Κυριακ(δης (Πειρα·ίκa Γράμματα Α' (1940) τεϋχ. · 
2, σελ. 89β- 90) παρεη]ρησεν δτι ο! στέφανοι παρέμειναν, μεταξu iJ.λλων, οJς 

τυπικΟν γαμήλιοv Ε{}ιμον είς &γάμους νεκρούς, Εξ &ρχαιοτάτων πραγματικίiJν 

γάμων νεκρών μετα ζώντων, οϊτινες κατόπιν Ε:φονεύοντο καl συνε-&άπτοντο 

μετα τοίί νεκροϋ καl ίίτι σUν τcQ χρόνφ 1'Ί στεφάνωσις, &ς νεκρικ.Ον Ε{}ιμον, 
έπεξετά{}η κατόπιν Εκ τών άγάμων νεκρών καl είς τοUς Εγγάμους.· Παρα ·τοίς . 
άρχαίοις δμως παρατηροϋμεν δτι &παντ(ί ως λα'ίκfι η πίστις περl τοϋ γάμου 

τίiJν &γάμων νεκρών, τών μΕν γυναικών μετ& τοϋ η~δου, τών δΕ &νδρών μf: 
τδ.ς Κiϊρας 4 • 'Εκ τflς πίστεως ταύτης πιστεύω δτι προέρχετάι καl ή καη'ι η'ιν 
μαρτυρίαν τοίi Γρηγορίου Νύσσης Ενδυσις νυμφικώς ·της άνυμφεύτου άπο
βιωσάσης Μακρ(νης '. 

_Πλ1lν τοίi νεκρικοϋ στεφάνου δέον να παρατηρήσωμεν Οτι, κατα τοUς 
&ρχαίους χρόνους, είς τους νεκροllς καl είς tiλλας χ{}·ονίας λατρείας, Εχρησι

μοποιοϋντο άπλώς καl Ο:ν-&η καl φύλλα καl κλάδοι δένδρων &ει{}αλών, δπως 

τiϊς Ελαίας, τfις δάφνης, τοϋ φοί:vικος, της μύρτου, τfiς κυπαρίσσου, καl 
φυτών ώς τοϋ σελίνου κ.α. 6 • co στέφανος δΕν Εχρησιμοποιείrο μόνον -κατα 

τΟν γάμον καl τΟν ιttάνατον· ή χρfισις αUτοϋ, ώς παρατηρεί δ L. Deubner 7
, 

&ρχαιοτάτη παρU. τοίς <Έλλησι καl τοίς Ρωμαίοις, fΊτο εϋρυτέρα Επεκτεινο· 

μένη είς λατρευτικCις ~ελετας καl θυσίας, είς το\Jς &γώνας πρΟς στεφάνωσιν 

... τών νικητών, εϊς τα συμπόσια κσl εLς μαγικδ.ς Ενεργείας. 

ι Ι w a n v ο η Μ ίi 11 e r, Die griech. Privataltertίimer 1893 σ 2 !9 
Rohde, Psyche3 , Ι, 220. Βουλόδημος, σ. 367, 369. BlίiΊnner

1

, σ'. 485: 
Ρ e t r a k a k ο s, σ, 15, σημ. 10 ΠΙ. ϊδε καl ΛΣ, Γ' 328, σημ. 1 liν-&α παρατί'Ι'J·εν· 

ται άρχα'ίαι μαρτυρίαι. 
2 Petra kakos, σ. 99. Κουκουλές, σ. 13. 
3 ΛΣ, Γ' σ. 327. Στ ί. λ π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ό "ΕλληνικΌς λαΟς καi τα λου· 

λούδια, Πειρα'ίκα Γράμματα Α' ( l!JJO), τείlχ. 2, σ. 89β- 90. 
4 Σοφοκλέους, 'Αντιγ. 809 κέξ. tδε πλείονας μαρτυρίας παρ& L~ Ra· 

d e r m a c h e r, Das Jenseits im Mythos der Hellenen, Bonn 1903, σ. 118. 
Πρβλ. καί J. \V i e s η e r, Grab u. Jenseits, Berlίη 1938, σ. 170 -171. 

-~ Μ α κ ρ ίνα, σ. 992c. • Η πίστις αϋτη ύπάρχει καί σ1lμερον είς τΟν λαόν. 
• 6 Rohde, Psyche 3 , Ι, σ. 220·221, 226, σημ. 4. Ludνig Deubner, 

Dιe Bedeutung des Kranzes im klassiscben Altertιιm, Archiv f. ReligionS\'i'iss. 
30 (1933), 72, 75. Βλ. καί Νικ. Κοντολέοντος 1 ΤΟ Έρέχ-&ειον &ις οίκοδόμημα 
χ{}ονίας λατρείας, 1949, σ. 37 · 39. 

τ 'Έν{}' &ν., σ. 71, 

τα κατα η1ν τελευη)ν ε1tιμα τ6)\' Βυζαγτιν&ν έκ των άγιο/,ογικ&ν ;τηγών 116 

Έκ των ποικίλων τούτων χρ1)σεων τοίi στεφάνου καl τών κλάδων 

δένδρων, lκφέρει η)ν γvcομην ό L. Deubner ('Έvl't' &ν., σελ. 72, 76, 86) 
περί τiϊς Επωφελοϋς καl συγχρόνως τΥϊς προστατευτικης αϋτοϋ σημασίας 

δι& τΟν φέροντα (σ. 76). Είδικώς περl τοϋ νεκρικοϋ στεφάνου πιστεύει 

oi1roς (σελ. 94- 97) δτι δι' αvτου επεζητείτο 'l προφύλαξις τοϋ νεκροϋ καΙ 
1) άποτροπfι Εξ αUτοϋ τών κακοποιών πνευμάτων. 

y') Πρόθ-εσις, 

Μετα τΟν σχηματισμόν, τΟν κα&αρμόν, τf]ν περιστολΥ]ν καl τΟν στολι
σμΟ_ν τοU νεκροίj, Επηκολούθη ή πρό{}εσις αUτοU, &νακειμένου Επί κλίνης 11 
βά!Jρου '. 
Ή πρόi1εσις Εν ταίς άγιολογικαLς πηγαίς δηλοϋται δια του πρόκειμαι. 

Είς τον βίον του άγ(οu Τύχωνος (7 αl.), &ποδtδοντα 8!Jιμα τijς Κύπρου, λέ
γεται δ τι δ νεκρΟς αύτοϋ «c'Οφέλει ... &παν τ ας ού μετρίως όρώμενος καl νεκρΌς 
Εν κλίνη προκείμενος· οϋτω γUρ αUτοϋ τ& -&ε ία διtlστραπται πρόσωπα» 2

• 

Όμο(ως κα\ εκ τοϋ β(ου Βασιλε(ου του νέου, 10 (α!.) 8χομεν τήν μαρτυρ(αν 
Οτι, &ποβιώσαντος αύτοU Εν Κωνσταντινουπόλει, «τοϋ ο-δν τιμίου λειψάνου 
αϋτοίi προκειμένου ... 11ν δρiJ.ν τα πλ1l'θη τών πιστών ποταμηδΟν συρρέοντα, 
τοϋ τfi {}έg καl μόνη άγιασ{}fιναι» ~. 

Έκ τών μαρτυριών τούτων φαίνεται δτι ή προσέλευσις τών συγγενών, 

τών γνωστών καl φίλω~ πρΟς Επίσκεψιν τοϋ νεκρού καl τών οίκείων αUτΟϋ, 
Εγίνετο κατα τf}ν διάρκειαν τfiς προ&έσεως. Περl τούτου μαν{}·άνομεν προσέτι 
καl εκ τοϋ β(οu τijς άγ(ας Φεβρων(ας (4 αί.) 8v{}α &ναφέρεται δτι ο! περ\ 

αUτΥιν «λούσαντες τΟ &γιον σώμα Ε&ηκαν Επl σκαμνίου ... καl iΞκέλευσεν ή 

Βρυένη 4 &νοίγεσ\Jαι τοίς Ο;:λοις. Είσελ-&όν.τα δΕ _τα πλ1)ftη Εδόξαζον τΟν 
{}εόν» :; . 

ι '!ωά\'\'. Χρυσόστομος tδε παραΚουκουλε, σ.10.καίΛοuκάτφ, 
σ. 52. Βίος Εύσεβίας, \\!. R e g e 1, Anal. Byz · russ. ,_ σ. 16 .17. Βίος δ.γίόu Τύ
χωνος (Εκδ. Η. Usener, σ. 138, στ. 10 κέξ). Βίος 1-Ιαρίας τfjς νέας; ΒΕ, σ. 297β• 

tδε καί άνωτ. σ. 102. 
2 Η. U s e η e r, Der beilige Tychon, I~eipzig u. Berlin 1907, σ. 138, στ. 

10 κέξ. 
;l AS, 1\-fartii 3 (act. gr., σ. *31, κεφ. 56)' βλ. καί Βίον Μελετίου του νέου 

(11 αl.) ύπΟ Νικολάου Επισκόπου Με-&ώνης (12 αl..), Χρ. Παπαδοπούλου, 
Συμβολαl. εtς τfιν ίστορία'' τοϋ μοναχικοί! βίου Εν Έλλάδι, 19~15, σ. 43 «του λειψά
νου δε προκειμένου~. 

4 "Ηγουμέ\'η τfjς μονf]ς. 
5 AS, Junii 7, 27, §32. 
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"Ο νεκρΌς εκειτο επι τίlς κλίνης άχάλυπτος τΟ πρόσωπον 1
, Εβλεπε δ6 

πρΟς &νατολάς· συγχρόνως παρ& tt)ν κλίνην αϋτοίi, καl μέχρι τfις Εκφορdς, 
{,π-fιρχον &νημμέναι λαμπάδες 2 • έκαίοντο δΕ καΙ. ilυμιάματα 3 • 

Άνωτέρω (σ. 94) λέγομεν Οτι ό ψuχορραγών έστρέφετο ύπΟ των οlκείων 
του πρΟς &νατολάς. ~a προσανατολισμΌς οVτος έτηρείτο κατόπιν καl κατ& την 

πρ61'Ιεσιν καl τfιν ταφήν. Ο~τως ε!ς τον βίον Μαρίας τiiς Α!γυπτίας (4 αl.) 
λέγεται Οτι μοναχός τις εύρεν αUη)ν Εν τfi έρήμφ τοϋ Ίορδάνου νεκρCtν «καl 

πρΟς άνατολ&ς δρώσαν κειμένη ν τ ψ σχήματι» 4
, δηλαδη εΊχε σχηματίσει Εαυ

τf)ν νεκρικώς καl Ύίτο Εστραμμένη, βλέπουσα πρΟς &νατολάς. Περl τοϋ Ε{}ους 

τούτου παρατηρεί &ργότερον ό Χρυσόστομος Οτι <<πρΟς άνατολ<1ς τl)ν σορΟν 

κείμένην σχηματίζομεν, τfιν &νάστασιν αύτc$ δια τοϋ σχήματος προσημαί
νοντες» 5 • 

Πλl)ν τοϋ προσανατολισμοϋ τοϋ νεκροϋ, ή στροφή πρΟς άνατολcΧς Ετη

ρείτο καl κα-τα ηlν πρbσευχήν, άπετέλει δΕ αϋτη Ε{}ος &νέyνωρισμένον ύφ" 
δλΟυ τοϋ χριστια~ικοϋ κόσμου 6 • Ή συνή·&εια της πρΟς άνατολcΧς προσευχης, 
δΕ~ fiτo ~γνωστος καl κατα τήν άρχαιότητα είς τοUς ~'Ελληνας 7 καl τοUς Ρω
μαίους, ύπfiρχε δΕ εύρέως διαδεδομένη καl παρ Ο; τοίς Ί νδοίς 8 καί_ τοίς Ciλλοις 

&νατολικοίς λαοίς (Πέι)σαις', Έβραίοις'" κ./1.). 
ΠρΟς τΟν άνατέλλοντα 11λιον προσηύχοντο κατ' Εξοχ1lν οί Ίνδοί· Εκείftεν 

δέ, εκ τών 'Ινδιών, πιστεύει δ Fr. J. Dδlger (Sol Salutis, σελ. 22, 30, 

·ι Καi παρά τοϊς &ρχαίοις όμοίως δ νεκρΟς έν τί1 προ&έ~ει εκειτο άκάλυπτος· ϊδε 
C h a r 1 e s Ρ i c a r d, La vie privee dans Ia Gri:ce class!que, Paris 1930, σ. 42. 

2 Βίος ΖηναΊ':δος, AS, Octobr. 5, 509, § 9. 
s Κουκουλές, σ. 14. ·ο ΣυμεU)\• Μεταφράστης, εlς τΟν βίον τοϋ 

Κορνηλίου Κεντηρίωνος (Μ ί g 11 e, 114, 1308 Β) λέγει, δτι ..:Έσπέρας δε Ύ}δη Επιγι· 
•νομένης, Προσευξάμενος δ Επίσκοπος καi α:Ο&ις πάννυχόν τε ψαλμφδίαν παραγγέλλει 
τψ κλήρφ καl ϋμνοις παρ' δλην η)ν νύκτα καl λαμπάσι καί &υμιάμασι τ-Ι)ν σορόν 
Ετίμων». 'Ενταϋ&α πρόκειται προφανctiς περl Εκκλησιαστικοϋ έ&ους. 

' AS, April. I (σ. XVII, § 37). 
5 Migne, 60, 725, στ, 77-78· ϊδε καi Λουκάτο'\• 1 σ. 52, 4-. Κουκου· 

λ~ν, σ. 10. 
σ "'Ιδε F r. ]. D 61 g e r, Sol Salutis, J\1ίinster in \ί\Testf. 1925, σ. 29 κέξ. 

Καi δ μάρτυς Πορφύριος έκ Καισαρείας τi']ς Καππαδοκίας, Επl Αύρηλιανοϋ μαρτυ
ρήσας, «στας... αντικρι'ις κατα ανατολάς κα-&0.1ς και f:διδάχ-θ·η ύπό τοϋ αγγέλου ... 
ηϋξατο την εύχfιν ταύτην», Anal. Boll. 29 (1903), 273, στ. 28 κέξ., ϊδε καί: Βίον 
Θεοκτίστης, IviA, σ. 28. Βίον 'Αντωνίου του νέου (!) α ι). Ά. Π α π α δ οπού λ ο υ. 
Κ ε ρ αμέ ω ς, Συλλ. Παλαιστ, καί Συριακfjς άγωλογίάς, Α", σ. 206, στ. 22 κέξ. 

7 ."Ησιόδου, "'Εργα καi cΗμέραι, 339. Πλάτωνος, Συμπ., 220d. Νόμ., 
1', 887e. Παρά τοtς Πυ&αγορείοις, ϊδε Fr. ]. Dδlger, "Εν&' 6.ν,, σ, 41 κέξ. 

s "Ιδε Fr. ]. D6lger, 'Ένit' αν., σ. 21 κέξ. 
9 'Έν&' άν., σ. 25. 
Η1 Ίεζεκ. Β, 16, 

Τ& κατά τ-t,ν tελεuτ1lν εΊrιμα τ&ν Βυζαντινών ~κ τών δ.γιοΛ.ογικιt\' πηγάιν 111 

32. 34), οτι εξετάflη ~ συνήflεια α~τη προς δυσμάς, ή όποία μετa τfιν εκ

στρατείαν τοϋ Μεγ. Άλεξάνδρου κατα τοUς κατόπιν ΕλληνιστικοUς καl άκο

λού&ως τοiJς έλληνορρωμα'ίκοiJς χρόνους επεκράτησεν εν τfi Μικρ~ Άσίq, 

Συρίq;, Παλαιστίνη καl Αίγύπτcρ. 

ΤΟ Ε{}ος τοϋτο παρατηρούμενον ου μόνον είς τfιν προσευχΥιν καl τοUς 

νεκρούς, &λλCι καl είς τUς ttυσίας καl τΟν προσανατολισμΟν τών 'ίερ&ν χώ· 
ρων ι, προέρχεται Εκ της παναν&ρωπίνου άντιλήψ?ως, κα&' r}ν, ώς Ορ{}ώς 

παρατηρεί ό Η e i n r. Ν i s s e η 2
, &π' άνατολών Ερχεται «τΟ ~ώς, fΊ {}ερ

μότης, η ζω1) καl έλπίς 3 , Εν ψ άπΟ δυσμών, τΟ σκότος καl τΟ ψίiχος, ό {}ά~ 

\'ατος καl ή άμφιβολία, ή itλίψις καl δ πόνος». 

ΤΟν καitιερωμένον· τοϋτον είς τΟν λαΟν τρόπον προσευχης συνέχισαν, 

κατ& τfιν παράδοσιν, καl οί πρώτοι χριστιανοί, Εχομεν δΕ_περl αύτης ρητU:ς 

μαρτυρίας ΕΚ του δευτέρου η δη α!ώνος •. Π λ )ι ν δμως τfίς λα"ίκfjς παραδό· 

σεως, τΟ Ε·&ος τfiς πρΟς άνατολι:Χς προσευχης, ένίσχυσεν Ετι καl ή διδασκαλία 

της Έκκλησίας περl τΥjς άναλήψεως τοϋ Σωτηρος πρΟς &νατολι:Χς καl περl 

της- πρΟς άνατολι:Χς fl.έσεως του παραδείσου Εν τ ψ ούραν(ρ 5 • Κατα η)ν χρι· 
στιανικηv ~ύτΥιν πίστιν περl της ί}έσεως τοϋ παραδείσου, ο'ί άπο-&νήσκοντε.ς 
ύπΕρ τΥjς πίστεως μάρτυ-ρες &νήρχοντο είς τΟν ούρανΟν &π' &νατολών. Σχετι· 

κώς λέγεται Εν τΟ) μαρτυρίφ τΥjς Περπετούης έν Καρχηδόνι : <<et crepinιus 
ferri a quattuor angelis in orientem>> 6

• Της πίστεως ταύτης φορείς ήσαν 

καl οί Πατέρες τfiς Έκκλησίας. Οϋτως ό Χρυσόστομος, cΟς Ε:λέχ{}η &νωτέρω, 

διαβλ€πει είς τfιν τοπο11έτησιν πρΟς &νατολι:Χς του νεκροϋ τι)ν &νάστασιν τi]ς 
ψυχiiς α\Jτου, δ δ8 μέγας Βασίλειος (Μ i g η e, 32, 189c, 192Α) παρατηρεί 
περl της στροφης πρΟς άνατολι:Χς κατU τfιv προσευχΎιν δτι <<τούτου χάριν πάν· 

τες μΕν όρώμεν κατ' &νατολCις Επl τών προσευχών" Ολίγοι δΕ: 'ίσμεν, δτι Jfιν 

&ρχαία~ Επιζητουμεν πατρίδα, τΟν παράδεισον, δν Εφύτευσεν ό ΘεΟς_Εν 'ΕδΕμ 
κατ' &νατολάς». "Η διδασκαλία αύτη τοϋ μεγ. Βασιλείου στηρίζ~ται είς τi)ν 

Βίβλον (Γέν. β', 8): «Καl Εφύτευσεν Κύριος δ Θεος παράδεισον Εν Έδ8μ 

κατ" &VατολCtς καl Ε&ετο Εκεί τΟν Civ{}·ρωπov δν Επλασε». Κατα τΟ πνευματού 
μεγάλου Βασιλείου διδάσκει καl δ Γρηγόριος Νύσσης (Μ i g η e, 44, 

1184B·C): «Επειδι:Χν πρΟς &νατολΥιν έαυτοUς τρέψωμεν· ούχ cΟς μό\•ο\ι Εκεί του 

ι Ed. frylor, "'Ev-&j dν., !Ι, σ. 423,30. 
2 Orientation Ι, Berlin 1906, σ. 21. 
s "'Ηδη κατιl τοι'ις πρ_σ·ίστορικούς χρόνους dπ:ανtQ. έν '~λλάδ~. ό Προσαναtοί,ιcψΟG 

tοϋ. τάφου με τήν εtσοδον εις αύτΟν άπ' ανατολών. ]. W i e s η e r, _Grab und Jen· 
seits, Berlin 1938, σ. 167. 

4 Fr. ]. Dδlger, 'Έν&' &ν., σ. 136-137,141. 
5 "Εν&' άν., σ. 219 · 220. 
6 Αύτό{)·ι, σ. 228, σημ, 5. 



118 r. Κ. Ιπυριδάκrι 

itεοϋ {}εωρουμένου· δ γδ.ρ πανταχοϋ Δ)v καl ούδΕν μέρος tδιαζόντωc; κατα/~αμ· 

βάνεται, Επίσης γδ.ρ περιέχει τΟ παν· &λλ' &ς Εν άνατολαίς τr]ς πρώτης ήμίν 
πατρίδος οlJσης· λέγω δΕ της Εν παραδείσφ διαγωγl1ς, Ύjς Εκπεπτd,καμεν· έφύ
tευσεν ό ΘεΟς παράδεισον Εν Έδf:μ κατι:Χ άνατολάς ι. δ ταν τοίνυν πρΟς &να

τολΟ:ς βλέπωμεν, καl τfiς Εκπτώσεως τών φωτεινών καl &νατΌλικών τf)ς μα
καριότητας τόπων, τfi διανοίq. μνήμην λάβωμεν ... ». 

Κατ& τΟ γενικΟν τοϋτο Ε-&ος τiiς χριστιανικΥiς προσευχfις 2 , Εστρεφον 

καl τΟν ψυχορραγοϋντα καl κατόπιν τΟν νεΚρΟν Εν τfί προ-&έσει καl Εν τώ 

τάφ~ πρΟς άνατολάς s, ϊνα οϋτω διευκολύνωσι nlν Εν τQ) άλλφ κόσμcρ προσ·
ευχην του· πλfιν τούτου δμως, ή πρΟς την &νατολfιν στροφή, κατ' άρχέγονον 

δοξασίαν, &πετέλει καl τΥιν παρήγορον πίστιν καl Ελπίδα τοϋ λαοϋ περl συνε

χίσεως τοϋ βίου μετ& {}άνατον Εν τι$ (ίδη 4
• 

Ή πρόflεσις του νεκρού Εν τii οίκίg- Εγίνετο κατ& ηΊν fίρχαίαν παράδο

σιν Εν τψ κυρίι:ρ δωματίcρ αίJτfiς πρΟς τΟν σκοπΟν της διευκολύνσεως τών 

συγγενών καl φίλων, Οπως Επισκεφitώσι τόν 'νεκρόν. Τοϋτο Ομως μόνον διrl 

τους. κοσμικούς, κα{}-' Οσον, προκειμένου περl ΠQ01~έσεως κληρικών η μονα

χών, οiiτοι προετίι~εντο Εν τfi Εκκλησίq; πρΟς προσκύνησιν ύπΟ τοϋ πλή{}ους 5 • 

δ') Θeήvος. 

Περl τΟν προκείμενον νεκρΟν συνη{}ροίζοντο κύκλψ οί οΊκΕίοι καl οί 

προσερχόμενοι συγγενείς καl φίλοι-, Ηρηνοϋντες καl μυρολογοϋντες αϋτόν β. 

Αί {}ρηνώδεις κραυγαl τών οικείων καl γνωρίμων · Εξέσπων κ α&' ην 
' ' ' λ' \ ' ~· στιγμην μετα την περιστο ην και την ενδυσιν τοϋ νεκροϋ ηρχιζεν 1l πρό{}έσις 

αlιτοϊi. Αί γοεραl αύται φωναl σκοπΟν- εlχον ν' &ναγγείλωσι ηΊν Επελitού

σαν Εν τ'fi οίκογενείg συμφοράν 1 • Έν nj) βίψ Συμει1ν τοϋ Στυλίτου 

(5 αl.), &σκήσαντος ΕγγVς τfjς Άντιοχείας, λέγεται, -δτι τΟ πλfi-&ος πληρο-

1 Βλ. παρiι Fr. J. D61ger, 'ΈνtΊ·' Ο.ν., σ. 234 κέξ. αλλας ετι μαρτυρίας 

περl τfις -&έσεως του παραδείσου πρΟς ανατολάς. 
2 "Εν-&' Ο.ν., σ. 261. 
s 'Έν&' άν., σ. 259, 261. 
4 Heinr. Nissen, "Εν&' άν .. σ. 21. J i,\ί' "Ε&' ' 17 . . · ιesner, ν αν., σ .. 1,_ ,_ 

21ϊ. Fr. ]. Dδlger, "Εν&' άν., σ. 261. 
5 ~- Usener, neι· heilige Tychon, 1907, σ. 138, στ.10 κ11ξ. (κεφ. 28). 

Συμεωγος Μεταφράστου, Βίος δσ. Θεοδώραςτ1ϊς Εν Άλεξανδρεία Ί\figne 
115, 689Α, •I 

1 

6 Βίος Συμt(;)ν του Στuλίτοu {εκδ. Η. Lietznιann 1908, σ. 19, ~-ν Texte u. 
ιJnters. zur Gesch. d. Altchι·. Liter., Bd. 32, 4). ' 

7 Οϋτω καl σήμερον, tδε Λ ο υ κ α τ ο ν, σ. 58. 
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φορη&εν περl τοϋ &ανάτου του «Ίlρξατο στρεγγίζειν καΙ κόπτεσ&αι κοπετον 
μέγαν» 1

• 

Οί {}·ρηνοϋντες καl γοερώς κραυγάζοντες έκάλουv συγχρόνως τΟν νε· 
κρΟν μεγαλοφώνως δια τοϋ Ονόματος αύτοϋ. ΟίJτως έν τι$ ύπΟ Ίερωνύμου 
καi Σωφρονίου βίφ τοϋ οσίου Ίλαρίωνος, &ανόντος εν Αίγύπτφ (4 αί.), 
μνεία γίνεται περl γυναικΟς «ριψάσης ... έαυτfιν Επl τΟ Εδαφος καl όδυρωμέ· 
νης τi]ν ύπερβολi]ν τi'jς συμβάσης αuτfi συμφοράς καΙ μετa δακρύων &νακα· 
λουμένης τa τέκνα>>'. Περl τijς &νακλήσεως τοϋ νεκροϋ μαρτυρεί καΙ ό Χρυ· 
σόστομος (Μ ί g η e, 63, 785, στ. 1· 3): «καΙ &ρijνον εftρήνησεν, δν Ci.ν τις 
{}·ρηνήσειε παίδα μονογενii καl γνήσιον &ποβαλών, συνεχώς αύτοϊi τΟ δνομα 
&νακαλών»' κα\ ό Γρηγόριος Νύσσης είπε περ\ τijς Μακρίνης (t 379) δτι 
ταύτη ν άποΗvήσκουσαν έ{}ρήνουν «μητέρα αUηΊν καl τροφΟν &νακαλούσαι» ~, 
'Επίσης εν t<\> ύπο τοϋ Συμ. Μεταφράστου βίφ τiiς Θεοδώρας τiiς εν 'Αλε· 
ξανδρείg, &κμασάσης κατα τΟν 5 αl., φέρεται Οτι ήλ{}έ τις είς τΥιν μονfιν «Εν 
ίΊ τΟ &ε ίον' σχfινος προέχει το, ψ καl Επιπεσών, πρΟς δνομα ti]V όσίαν &νε

καλείτο» 5
• 

ΤΟ άvακαλείν τΟ νεκρΟν δια τοϋ όνόματος αύτου άπαντ{! ό)ς λα'ίκΟν Ε-θι
μον &πο των ομηρικών χρόνων (Ίλ. Ψ 178), το όπο1ον διa τών βυζαντινών 
συνεχίσitη μέχρι τfίς σήμερον 6 ' αί λέξεις δΕ άνάκλημα καl ανάκλησις συνέ· 

πεσαν κατα τΥιν μεσαιωνικi]ν περίοδον, ι'Ος παρετήρησεν ό κα{}·. Φαίδων Κου· 
κουλές, εΙς τΥιν σημασίαν τοU Επιχηδείοu -&ρ1lνου η &πλώς του Η-ρήνου 7

• 

ΤΟ ΜΊ-ιμον τοϋτο, τiiς κλ1iσεως τοϋ νεκρού δια τοϋ Ονόματος α1Jτοϋ, νο· 

μίζω δτι προέρχεται Εκ της πρωτογόνου δοξασίας, κατα τi]ν όποίαν ή μνημό· 
νευσις τού όνόματος Εχει ι'Ος συνέπειαν τf)ν Επάνοδοv τοϋ πνεύματος (ψυχfίς) 

1 Βίος Συμει~)ν του Στυλίτου, "Εν-&'ιiν., σ. ϋ8, στ. 17 κέξ, Βλ. καί: '-Εξήγησι\Ι, 
f\τοι μαρτύριον των άγίων πατέρων Εν τfl Λαύρq. του άγίου Σάββα, AS, Mart. 3 
{act. gr., σ. 8, κεφ. 55) «κοπετΟν oiiν και ΟδuρμΟν μέγα ν ποιήσαντες:., Βί-ον &γίου 
Νικολάου άρχιμανδρ. της άγίας Σιί;)γ (Εν Λuκίq:.), Α n r i c b, Χ, 53, στ. 7 κέξ, «καΙ. 

γ$ναμένης -&λίψεως, κραuγης τε καί δδυρμου καΙ. πέν-&ους μεγάλου»~ 
2 ΑΙΣ, 5, 90, στ. 24 κέξ. 
3 "Ιδε ΛουκU.τον, σ. 59, στ. 2-4. 
~Μακρίνα, σ. 988Α. 

r. Μ i g n e, 115, 689Α: Βλ. προσέτι : Έ φ ρ α I μ τ ο ϋ Σύρο υ, Περl. Ίου· 

λιανοϋ του άσκητου (έ:κδ. J. Assemani, Roιn<e 174G, τόμ. ΙΙΙ, ·σ. 2~6 F). ΒίΟν 
ό~ίοu ΘεοδόJρου, ΜΑ, σ. 474, § 124. 

6 Φ. Κ ο υ κ ο υ _λ έ, 'Επιβίωσις ιΗΗμωγ τινόJν περl. τfιν ταφ11ν, Ήμερ. Μεγ. Έλ· 

δος, fτ. 1929, σ. 375 κέξ. ΤΟ έ&ιμον ητο γνωστΟν καi παρ& τοϊς Ρωμαίοις, rδε 

Blίiιn ner, σ. 483, 497. 
1 "Εν&' δ.ν., σ. 375, ίδε Κουκοuλεν καi Εν EEBf, J!1' {1940), 21, 
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εlς τΟ σιΟμα· διΟ &ποφεύγεται ή κλiiσις τοίi νεκροϋ δια τοίί-δνόματός του 1 , 

άvτ' αUτοϋ δΕ χρησιμοποιοUνται i!i.λλαι λέξεις, ό)ς π.χ. παρ' ήμίν σήμερον, 

μακαρίτης κ.α. Έν τ·fi &νατολικii Πρωσσίg ύπάρχει η πίστις, Οτι ό νεκρΟς 

παρουσιάζεται, Εάν τις καλέσ-rι αύτΟν τρlς διU τοϋ Ονόματός του 2
• ΠρΟς τfιν 

Ι~αΙκfιν αύη)ν δοξασίαν νομίζω Οτι σχετίζεται Επίσης καl η όνομαστl πρόσ

κλησις ύπΟ τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ τοϋ νεκροϋ Λαζάρου, δπως έγερ~fί Εκ τοίί 

τάφου: <<φωνii μεγάλη Εκραύγασε, Λάζαρε, δεuρο eξω· καl εξi'jλι'tεν δ τει'tνη

κώς ... » {Ί ω ά ν ν., ια' 43- 44). 

Έκ τiiς πίστεως λοιπΌν ταύτης περl της Εγέρσεως τοϋ νεκροίi, έιJν κλη\tfi 

ούτος δια _τοϋ Ονόματος αύτου, 6χω την γν(δμην δτι προέρχεται ή, &ς ανω

τέρω, άνάκλησις τοϋ άπο{}ανόντος Επl τfi Ελπίδι τiiς Επανόδου τfjς ψυχfiς εΙς 
τΟ σώμα 8 • ·π διαμόρφωσις Ομως τοϋ Ε{Ημου τούτου, προϋπο{}έτει λατρείαν 

τοϋ νεκρού παρ& λαψ εύρισκομένφ είς &νωτέραν βα{}μίδα πολιτισμού, παρd 

τiρ όποίφ δ νεκρΟς δΕν είναι πλέον άπεριορίστως πηγη κάκοϋ εΙς το\Jς Επι

ζώντας, άλλcΧ καl τΟ προσφιλΕς μέλος τrjς οίκογενεί.ας τοϋ όποίου τΥιν -άπώ
λειαν {}ρηνοίiσιν οι περιλειπόμενοι οίκείοι αύτοϋ 4

• 

Πλην τών γοερών ο{}ρήνων καl Ολολυγμών ·', οί πενί1οϋντες, παρα

φερόμενοι ύπΟ τοϋ ψυχικοί! πά{}ους, διερρήγνυον καl τα Ενδύματα αύ

τών, Ετυπτον τΟ πρόσωπον καl τΟ στrj{}ος, αί δΕ γυναίκες κατέξαινον μέ
χρι αίματώσεως τclς παρειάς 6 , Εσπάραττον καl Ετιλλσν τUς τρίχας τiiς κεφα-

1 J. G. Frazer, Tabou et les perils de l'ime. trad. franι;. par Η. Pey
r e, Paris 1927, σ. 287 κέξ. 

' "Ιδε W. Κ r ο 11, iv Rbein. Jlfus. f. Pbi1o1og. N.F. 55 (1897), 345. 
9 'Η δοξασία αί!τη ύπόκειται κα1. παρα Σ ο φ ο κλέους, Τραχιν. 909- 910 

Εκλαιεν 1i δύστηνος εtσορωμένη, 
αUnl τΟν αύτης δαίμον' άνακαλουμένη, 

ϊδε καί Α η d r e s, Daimon. έν Ρ a u 1 y- v.,τ i s s ο \V a, RE, Suρpl. Bd. ΠΙ, 288. 
4 Παρα{Μτομεν ένταυfl>α χαρακτηριστικ1lν μαρτuρίαν Εκ του ύπΟ Σ υ μ ε & ν ο ς 

Μ ε τ α φ ρ άστο υ (Μ i g η e, 115, 619ο ω 652Α) μαρτυρίου του άγίου Σευηριανου 
Εν Σεβαστεί\!- τfις Μ. Άσίας, έπί Λικινίου. Γυνι], fjς &.πεβίωσεν ό σύζυγος «παρα
{}εμένη τΟν του συζύγου νεκρΟν Εκόπτετο, έστενεν, ό)λοφύρετο, οtα ζ&ντι τψ τεftνη
κότι συνδιελέγετο. "Εγειραι, ι1) &:νερ, έγειραι, λέγουσα· ύπαντήσωμεν τψ ήμετέρφ δε
σπόττι.-- 11ρέμα δf: καΙ. χιτ6)νος ilπτετο καi δάκρυα μετα φωνi)ς ηφίει ... 0) του .ftαύ· 
ματος! ό νεκρός όράται, και τα περικείμενα ρίψας, διαζωσάμενος εlι{}ύς, tQJ μάρ
τυρι καΙ αUτΟς προϋπήντα ... ;οο. 

5 Διήγησις .ftαυμάτων άγ_ 'Αρτεμίου, • Α. Π α π α δ ο π ούλο υ ω Κ ε ρ αμέ ω ς, 
Varia Grreca sacra, 1909, σ. 52, στ. ΙΟκέξ. Φιλοt}έου πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως, Βίος όσ_ :Σάβα του νέου (14 αL.), ΑΙΣ, 5, 286, στ. 28 κΕξ. 

6 Μαρτύριο'\' άγίου πρωτομάρτυρας Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 29, στ. 26 κΕξ. Βίος όσ_ 
Μιχα1)λ Μαλεtνου (10 αl.) (έκδ. L. Petit, Paris 1903,σ. 12,στ. 20). Συμεώνος 

I 

I 
I 
1 

·;j 
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λi'iς J καί οί-&νδρες έξερρ(ζουν τΟ γένΗον καί επέρριπτον κόνιν χώματος έπl τΥjς 
κόμης'· Περl τi'jς μητρος τi'jς Μακρίνης εν Καππαδοκί~ λέγεται, δτι α{\τη, μα
{}οϋσα τΟν 11άνατον τοϋ υ ίου της, «ου- παρεσύρη~- πρΟς τΟ πάiJος ... &στε βοJϊ
σαι ;τρΟς τΟ κακόν, η περιρρήξασ&αι τ~ ίμάτιον» s. ΚLς τΟν ύπΟ τού Συμεώνος 

τοu Μεταφράστου βίον τοϋ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου {5 αt.) φέρεται ό πενiJών 
«τίλλων τclς τρίχας πικρίi>ς, πλtlττων t&: στέρνα σιpΌδρώς, τό) μετώπΟ) κόπτωv 
δεινώς τΟ Εδαφος, δξυ καl μακρΟν άνΌιμι:δζων» 4

• Αί πεν{}ουσαι γυναίκες μά

λιστα, Εν τii Εξάψει του {}ρήνου, έγύμνουν τους βραχίονας καl τοUς μαστούς". 

Οϋτω μήτηρ, άπολέσασα τΟν υ'Lόν της, «τοίς Ονυξι τ1Ίν κόμην σπαραττομένη 

καl τοϋ κόλπου προτείνουσα τους μαστούς, τών ωδίνων του γάλακτος καl τών 

ϋ.λλων Εν δάκρυσιν ύπεμίμνησκε πόνω\•, οίJς περ't τi}ν παιδοτροφίαν 1iνέσχε
το» 6 • O't {}ρηνουντες πQΟς τούτοις ΕπLπτον πρηfεΊς Επl του Εδάφους η Εκυ
λίοντο έπ' αύτοϋ. ~σ ~Άγιος Άιιrανάσιος δ Άf}ωΥίτης (10 αL.) άναφέρεται Εν 
τrϊ) βίc:ρ του Οτι έ&ρήνει χατcl τΟν έκάστ~τε {}άνα~?ν &δελφοίί της μονiϊς καl 
μετcl «η)ν έπιτάφιον ύμνφδίαν προίΙήγγιζε μΕν τψ νεκρψ, Επιπτε δΕ καηl 

yfiς Επ l πρόσωπον>> ? • 

Μετα τοσαύτης παραφορdς Ε{}ρήνουν οί πεν{}οϋντες καl τοιαύτας κακώ~ 

σεις Επέφερον εΙς τα σώματα αUτών, &στε άπΟ τών πρώτων αίώνων οί Πα

τέρες τii; Έκχλησίας δια τοϋ κηρύγμf:ιτος αυ~_ών άντετάχ-8ησαν κατι:Χ τών 

εiJίμων τούτων. Ο~τως ό Γρηγόριος Ναζιανζήνός ', παρουσιάζων μητέρα πεν
{}οίiσαν Επl τψ &ανc(τφ τών τέκνων αϋτης, χαρακτηρίζει τας iJρηνητικας αύτ&ς 

Εκδηλώσεις τών γυναικών &ς «τών άγεVνών μητέρων, α'ί σαρκών μόνον εlσl 

μητέρες>>. Ό μέγας Βασίλειος {Μ ί g η e,31 229C καl 232n-c) κατηγορημα
ματίκώτερος, διδάσκει μεταξυ ϋ.λλων δτι «οϋτε οfίν γυναιξlν οί\τε άνδράσιν 

έπιτέτραπται τΟ φιλοπεv{}Ες και πολύδακρυ, άλλ'- δσον έπιστυyνάσαι τοίς λυ-

Μ ε τ α φ ρ άστο υ, Βίος Εύφροσύνης της Εν 'Αλεξανδρείq., Μ i g η e, 114, 313 ο καί 
Βίος Γρηγορ(ου Επισκόπου 'Ακράγανtο;, Μ i g n e, 116, 218c. Φ ι λ ο{} έ ο υ π α
τριάρχου ΚωνσταντινουΠόλεως, "Eνft' &ν. Βλ. καl Κουκουλέν, σ. 
17. Λοuκilτον, σ. 56·57. 

1 Βίος όσ. Μιχωlλ Μαλεtνου, "Εν&• &ν.,σ.12, στ. 21· ϊδε καί Κουκουλέν, 

σ. 15-16. Λουκάτον, σ. 56-57. 
2 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, Βίος Εύφροσύνης,'Έν&' &ν. καl Βίος όσ. Ξε

·νοφώντος, ~1 i g n e, 114, 1029Α, ϊδε καί τόμ. 116, 425fι καl Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 18-20. 
3 Μακ.ρ ίνα, σ. 969Α· ϊδε καί AnriCh, Π, '559, στ. 24 κέξ., Ι; 1'7. Κο υ· 

κουλέ\• 1 σ. 18, σημ. 2. 
4 Migne, 114, 552Β. 
5 "Ιδε Κουκουλέν, σ. 16-17. Δουκάτον, σ. 56·57. 
6 Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύριον άγ. Σεβαστιανου, M:igne, 

116, ί97Α. 
7 Anal. Boll. 25 (1906), 5!, στ. 21 κέξ. 
11 Λόγος ΙΕ', είς τοU; Μακκαβα[ους, Μ ί g n e, 35, 928Α. 
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πηροίς καl μικρόν τι δ_άκρυον &ποστάξαι καl τοϋτο ήσυχfι μη &ναβρυχώμε· 

νον_ ουδε δλολύζοντα, ,μηδΕ καταρρηγνύντα χιτώνα η κόνιν καταχεόμενον, 

μηδ• ϋ.λλο τι τοιοίiτο~ άσχημονοϋντα τώv έπιτηδευομένων παρΟ: τών άπαιδεύ
τως έχόντων πρΟς τΟ: οUρ6νια ... ». Μετ· αVτΟν καl. δ 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος 
είς τΟ κήρυγμά του κατεδίκαζε τ&ς ύπερβολdς αUτάς, Lδίg ύπΟ τών γυναικών, 

«τ6Jv γυvαικων το νόσημα» (Migne, 59, 346, στ. 46 ·50), προσΜτων οτι αί 
γυναίκες «έπίδειξιν γδ.ρ έν τοίς {tρήνοις ποιοίiνrαι καl τοίς κωκυτο~ς, γυμνοϋ

σαι βραχίονας, σπαράττουσαι τρίχας, χαράδρας ποιοϋσαι κατα τών παρειών>> 

(Μ ί g η e, "Εν&' &ν.). Τοt•ς τρόπους τούτους τijς tκδηλώσεως τοϋ πέν/iους 

tχαρακτήριζεν δ Χρυσόστομος (Migne, 62, 430) εlδωλολατρικaς συνηΒείας. 

CH πολεμικΥι δμως αύτη της 'Εκκλησίας φαίνεται Οτι δΕν Εσχεν αποτέλεσμα, 

διότι τα ε-θιμα αυτα έξηκολού&ησαν κα&' Ciπασαν τΥιν βυζανtινΥιν περίο~ον 

καl Εν πολλοίς μέχρι τfις σήμερον. 

At Εκδηλώσεις αυ~αl τοϋ πέν-θους συνεχίζονται έκ παραδόσεως εϊς .τΟν 
λαΌν. &πΩ παλαιοτάτων --χρόνων,· δτε είς τΥιν πρωτόγονον &κόμη λα'ίκ1lν _ &ντί
ληψιν, δ:ις συμβαίνει καl σήμερον Ετι παρα τοίς μ1l προηγμένοις εϊς πολιτι

σμένοις λαοίς, ύπελαμβάνετο δ -θάνατος δτι Επεφέρετο εlς τΟν αν&ρωπον ύπΟ 

κακοποιών πνευμάτων μεταξU τών Οποίων ήσαν και αί ψυχαl τών νεκρών 1
• 

Κατα ταϋτα έ&εωρείτο ό νεκρός, ώς λέγεται καl &νωτέρω σ. 108-, Επικίνδυνος
δια τΥιν ζωΥιν καl εVτυχίαν τών οίκείων του, παραλλή],ως δΕ Επιστεύετο .δτι 
συνεχίζει οiίτος τΟν βίον του έν τc'Q άλλφ κόσμφ και" έπομένως δτι fχει &νqγ,. 
κην τών &ναγ~αίων. πρΟς συντήρησίν του καl έπικοινωνίαν μετCι τών οϊ
κείων αlιτοϋ 2

• 

Κατ" &κολου-ΙΗαν τών δοξασιών τούτων, &ιφειλον οί Επιζώντες, &φ" ένΟς 

μΕν να προσφέρωσιν είς τΟν νεκρΟν δ, τι έvόμιζον δτι έχρειάζετο, δπως ίκα

νοποιη&fί ή ψυχη αίJτοϋ καl διατε-8-ίi είJμενώς πρΟς αϋτούς, &φ~ Ετέρου δΕ ίνα 

λάβωσι προφυλακτικU μέτρα έκ τfjς κακσποιοϋ Ενεργείας τα>ν Πνευμάτων (δαι
μόνων)' και μάλιστα τfjς τυχΟν μη ευχαριστημένης ψυχΥjς τοίί &ποβιώσαντός Β. 

'ΑπΟ τfjς σκοπιάς ταύτης, &λλ' &πΟ διαφόρου Εκάστοτε {}έσεως, Εχουσιν 
έξετασ&η μετd τών άλλων νεκριΚών νομίμων καl αί &ς &νωτέρω έκδηλό:ισεις 
τών πενι'tούντων. ΟίJτως ή άποκοπ1l τiϊς κόμης Καl 1'1 προσφορcl αUτΥjς τιμη-

1 'Ίδε ά·νωτ. σελ. 79 · 80, 108- 109. 
~ v. Wilamo\'\·itz-1\:foellendorf, Der G1aube der H~Henen, Ι, 

Ber1in 1931, σ. 313. Ν. Γ. Πολίτου, ΤΟ ευιμον τfjς {}-ραύσεως τδ:Ίνι:l.γγείωνΚατά 

τ-ι)ν κηδείαν, Λαογραφικά σύμμ. Β', 192J, σ. 278 κέξ. l<'r. Ρ fister, Die Reli
gion der griechen u. Rδn1er, 1930: σ. 144. Α η d r e s, Daiωon, Εν Ρ a ηl )'
\Vissowa, RE, Supρi.Bd. ΠΙ, 26g, J. \ViesneιΊ "Εγ{}' &ν., σ. 167,213. 

Β Πρβλ. Ern. Sanιter, "Εν-ΕΙ·' &ν., σ.1ί9. Ρ. Stengel, 'Έν-&' άντω. σ. 

138 Ρ. G e i g e r, Tod, Handν>'Ort. des deutschen Abeι·g], VII-I, 979. 

J 

Τlι. κατ/ι. τi]ν τελεuτi]ν ~1fιιiα των Βυζαντινών 1κ των δ.γωλογικών πηγών 1~3 

"' •e·•eeι· ,.,··- - tι 
τικώς εις τον νεκρον ως και η αιματωσις των_ παρειων, παρατηρουμεν οτι 

ώς λα'ίκcΙ ε&-ιμα συνεχίσ&ι1σαν &πό τών όμηρικών χρόνων ι δια της βυζαντι· 

νijς περιόδου μέχρι καl των σημεριν6Jν. Οί Μυρμιδόνες, (Ίλ. Ψ 135, 152), 
τΟν νεκρΟν Π(.fτροκλον «{}·ριξί ... καταείνυσαν, ας άπέβαλλον κειρόμενοι» καl 

έν Όδυσσ. δ 197- 98 τονίζεται: 

«τοϋτό νυ καl γέρας οίον- διζυροίσι βροτοίσιν, 

κείρασ&αί τε κόμην βαλέειν τ' &πΟ- δάκρυ παρειών» 2
• 

ΠλΥιν τών Έλλ1lνων, η &ποκοπt) τΥjς κόμης καl ή αίμάτωσις τοϋ σώμα

τος &παντQ. καl παρ<Χ τοίς Ρωμαίοις 3
, καl τοίς ~Εβραίοις 4

• 

Εlς την πρωτόγονον άντίληψιν _ τοϋ &ν&Qώπου · αί &ποκοπτόμεναι καl 
αυξανόμεναι έκ νέου τρίχες τfiς κεφαλf!ς 1Jεωροϋνται πηγη δυνάμεως, Εδρα 

τfjς ζωτικότητας καl τΥjς ψυχΥjς τοϋ &τόμου 5 • -Πε:ρl τΥjς δοξασίας ταύτης Ενδει

κτικl] είναι ή μαρτυρία έν τiJ Παλ. Δια&. (Κριταl 16, 17) περl τijς lσχύος 

τοU Σαμψών : «Eclν ούν ξυρήσωμαι (λέγει δ Σciμψων εlς τfιν ΔαΧιδά), άπο
στιlσετ:η &π' έμοU ή lσχύς μου, καl &σι'tένήσωc. -καl fσομαι ώς πάντες οί άν

&ρωποι». Παραλλ1lλως πρΟς τΥιν &ντίληψιν αυτηv Uπ&ρχει Ετι διαδεδομένη 1~1 

πίστις δτι ό κατέχων τρίχας έκ τfjς κεφαλΥjς τινος Εχει καl τΟ άτομον έξ οiί 

αί τρίχες ύπΟ την Εξουciίαν αυτοϋ 6 (pars pro toto). Οϋτως οί άρχαίοι Ελλη
νες &υσιάζοντες c(πέκοπτον έκ τοίί -θύμα!ος τρίχας καl f:ρριπτον εlς τΟ πύρ 

1 v. \Vilamowitz-Moellendorf, 'Ένfl·" &ν., σ. 306. Ρ. Stengel, 
Opfeι·briiuche der Griechen, Leiρz. u. Berlin 1910, σ. 138.-

2 'Ίδε καt Β ο υ λ ό δ η μ ο,., σ. 385-390 εν&α παρατί-&ενται αί &ρχαiαι μαρ

τuρίαι. 
3 Ciceι., d. leg. Π, 23. "Ιδε καί Blίimner, σ. 497. 
4 Λευ'ίτ. 19, 27-28. Δευτ. 14, 1. Ίιi1β 1, 20. 'ΑμΟ)ς 8, 10. Ίερεμ. 16, G, 

-<Πσα·tας 7, 20 χ.ά. "Ιδε καΙ. Ern. Samter, "Εν-&' άν., σ. 179. ]. _Sche-fte-
1 ο w i t z, Der See1en- und Unsterblίchkeitsglaube im Alten Testariιeήt, Arcbiv 
f. Religswiss. 19 (1916·1919), 220-221. Ed. Dhorme, L'idee de l'aU·dela 
dans 1a religion hebraϊque, Reνue de l'bist . .des 'Relig. 123 (1941), 125. Ή 
άποχοπ1) της κόμης κα1 ό τραυματισμι')ς τοίί σόJματος &πανtώσιν ώς Εκδηλώσεις πέν

i!-οuς καί παρ' άλλοις προσέτι λαοiς, το'i:ς Αtγυπτίοις, 'Άραψι, Πέρσαις, Ίνδοiς κ.&. 

Ern. Saιnter, "Εν-&' &ν., σ. 179 κέξ. 
5 ]. G. _F r a z e r, Balder le magnifique. traduct. franς. par Ρ. S a y n, τόμ. 

ΙΙ, Paris 1934, σ. 140 χέξ. Ern. Samter, "Εν&' &ν., σ. 182. ·Ed: Dhorme, 
"Εν[}' άν., σ. 125. F r. S c h n-· e η n, Die Menschenoι)fer der Griecben und 
Rδιner, Ωiesscn 1915, σ. 8±, 88. Πρβλ. καi F r. Ρ f ί s t e r, Deutsches Volkstuιn 
im Glan1x~n nnd Abσg1anben, Berlin ιι. Leipzig 1936, σ. 31. 

6 Fr. Sch\νenn, "Εν&' &ν., σ. 85. 
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{} ... fJ ~ \ ' 

κα οσιουν.τες ουτω αυτο εις τήν itεότrjτα- 1 • Κατι:Χ τήν άντίλrιψίν αύτήν κα1 
~ ' , 1 

εις τον νεκρον, συνεχιζgyτα τΟν βίον του Εν τίi) τάφψ καl εχσντα άνάγκην τΟ 

μΕν τών &ναγκαίων πρΟς συντήρησιν μέσων τΟ δΕ και της κοινωνίας μετ& 
:ων οlκεί~ν του, δια τi)ς άποκοπfiς ifjς κόμης καl προσφοράς είς αυτόν, προσ
εφερον ούτοι μέρος έκ τiiς ψυχflς καί γενικώς τfjς ζωτικότητας αύτών. ·ουτω 
1Ίδύνατο αϋτη μΕν να συντροφ?ύη καl ύπηρετfί τΟν νεκρΟv είς τbν fi.λλον κG
σμον, ούτος δΕ '\'Ct μένη ίκανόποιημέ\!ος έ:ναντι τών οίκείων αUτοϋ-2 • -hρο· 
' "δ " ' ' ' ' e ':ο τον ι ων ετι σκοπον εγινοντο και αι α'iματώσεις τοϋ σώματος, Lδίg τών πα-

ρειών, κα{}' Οσον καl iO αίμα,_ ώς ή κόμη, έΗεωρεϊτο φορεUς τfiς ψυχηςs. 
Τα εΗιμα ταϋτα κατU τ_ην βυζαyτινfιν περίοδον, παρα πάσαν τr}ν &γρLότητα 
αlιτών,. &παντώσι πλέοy ώς τυπικοί τρόπΟι Εκδηλώσεως τοϋ πέν{}ους, λησμο· 
νηitείσης προ πολλοϋ τijς &ρχικ)]ς αϋτwν σημασίας •. 

Έκ τοϋ φόβου πQί\ς τΟν νεkρόv 5 , σι Επιζώντες, cΟς &ναφέρομεν &νωτέρω, 
έπεζήτσυv, τΟ μΕν δια προσφορών να διαitέσωσιν εUμεvώς τfιν -ψυχήν τ.Ου, τΟ 
δΕ δι' άλλων μέσων να άποτρέψωσι τΟ μετ~ έχ&ρικfiς τυχΟν δια{}fσεως πνεiJμα 
του άπ' αϋτωv· οϋτω δ~α σειρι1ς Ενεργειών έπεδίωκον, νομίζω, να καJ:αστή
σωσιν έαυτοιJς δυσδιαγνώστσυς είς τfιν ψυχtlν τοϋ νεκρού 6 • πρΟς τοϋτο δ πεν
{}~~· κα:α η1ν_ όρ-311; /:αογρα~ικfιν παρατήρησιν τοϊί Χρυσοστόμου, λαμβάνει 
τ? ~ναντ~ον το~ συνη{}--q_υς σχημt;t : «τfί) πεν-&οϊίντι τΟ σπουδαζόμενον ήv εϊς 
το _εναν:ιον σχη~α π,ερtστfjσαι τfιν κατάστασιν. ΟΌπου ούν τιμάται κόμη, ση· 
μειον πεν{}ους το κειρεσίJαι» 7 • 

'Εκ τijς &ρχijς αϋτijς, δηλαδη τijς ε!ς το &ντί&ετον σχijμα μεταβολη"' , ~Ε , , ~ , .. ~· 
προς ε_απατησιν και αποτροπην του πνεύματος τοϋ αποθ-ανόντος νομί'r-ω δτι 

- λit , ' . c, 
προη ον εις παναρχαιους χρόνους πολ/ιαl έκ τών, cΟς &νωτέρω, Εκδηλώσεων 

1 Fr. Schwenn, 'Έν&' &ν., σ. 22-23. Ρ. Stengel 'Ένfi·' άν σ '0 
'ξ Ό Θ' (Ε~ ' I ., • ~ 

_κ:. "'~ανατ~ς ~υρ,ιπι~οu, 'Ά~κ. 75) κόπτων τρίχας έκ τfις κεφαλfις τfις 'Αλ-
κησηδος επιδtωκει ομοιως να κα&οσtωση ωJτfιv είς τΟν ".;\δην. 

~- Fr. βchwenn, "'Εγl}' άν., σ. 88. Ern. Samter "Εν&' άν 182 
Ed Dh "Ε&" 12· ' ., σ. · _ · -, o .. rme,., ν .αν., σ. a.'Άλλοι έρευνηταί διακρίνοuσιν είς τfιν &ποχοπi]ν 
της κομης .ε{}ιμον, υπερ αντικατέστησε τό.ς &νf.J.ρωπο&uσiας πρΟς τιμ1)ν τών νεκρών ίδε 
Ern. Saιnter, "'Εν&' ιiν., σ. 182. Κουκουλέ\• σ. 12 Fr Sci1 we,nn 
"Εν&' ιiν. ' · · ' 

9 Hr. Sch\venn, "Εν-&' &ν., σ. 90-91, 1i2. 
.. Πρβλ. καί ]. s c h e f t e Ι ο \V i t_ z, "Εν&' &ν. σ. 223 εν{).α ό λό"{ΟG' Περ( 

νεκρικών- έ{Ημων παρό τοίς 'Ιουδαίοις. ' 
5 Ern. S_amter, "Εν{}>' &ν.,-σ. 179. 
6 :'!δε καί ]. Scheftelowitz, "Εν(}' &ν., σ. 222. 

• Ί Mig~e, 64, 537Α καί παρ« Λουκάτφ, σ. 102, άρ. 2. Τήν παρατήρησιν 
ταυτην εΙ χε καμει προηγουμένως καί ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς "Η-&ικ 267Α 1"1 p λ 

1" , , , . ι •· ωμ, κεφα . 
καταγρ. ~: «πενitοuς μεν οικείον τΟ μη σύνη{}ες:-•. 

τα κατα τ1)\' τελεuηlν liitιμα τών ΒυζαντινόJV έκ τών άγωλογικ&ν πηγών 125 

τοϋ πέν&ους, -&ς είναι ή διάρρηξις τών Ενδυμάτων έξ {ουδα"ίκfiς κυρίως Επι

δράσεως Επί τΟν χριστιανικΟν κόσμον Ί ή &ποκάλυψις τijς κεφαλfjς, ή σπά

ραξις τijς κόμης καl ή διάλυσις τwν πλοκάμων' καΙ τέλος fι πένitιμος &μ· 

φίεσις. 

~Η γύμνωσις καί ή Επίδειξις ύπΟ τών γυναικώ"ν τοϋ σηl-&ους καl τών 

βραχιόνων -ttα είχεν Επίσης άποτρεπτικΟν τfjς κακiiς έπηρείας σκοπόν. Περl 

τοϋ ειtίμου τούτου κατa τ)jν τελευτ)jν αναφέρει ό Ήρό,δοτος Π, 85 παρa τοίς 
Αίγυπτίοις. Πλην τούτων ή γύμνωσις &παντfi καl παρ~ άλλοις 'λαοίς, τοίς 

'Άραψιν, (Εβραίοις, Ίνδοίς 3 , Πέρσαις καl liλλοις, 00ς μέσον- &ποκρουστικΟν 

τοϋ κακοϋ •. Παρa τοίς "Ελλησιν ή γύμνωσις είχε καταστij !]δη κατa τ)jν aρ
χαιότητα τυπικΟv ε-&ιμον κατα τiιν τελευτην καί ε'Lς άλλας πεν&ίμους περιστά~ 

σεις 5 
,_ υπΟ τf}ν- μορφ1}ν ~ε αUτην συνεχίσ&η καl κατd τοιJς βυζαvτινοUς χρό· 

νους 6 μέχρι τών σημερινών 7 • 

ε') Μvιιολ6yιον. 

Παρα τCις οίμωγας καl τΟν ·συνεχη &ρiiνov <<έν φωναίς &σήμοις», ό δ· 

ποίος έν τοίς άγιολογικοίς μνημείοις λέγεται Dρijνος s, έξόδιον 9 , όλολυγμός 10
, 

1 Γέν. 37, 34. Βασιλ. Ι, Δ, 12. Π, Α, 2, 11-12. Γ, 31. Ίώβ Α, 20, Β, 13, 
Έσθ-ηρ Δ, 1. Πρβλ. καί εiς Εύάγγ. κατό. Ματ&. 26, 65. Πλi]ν τών Ίουδαίων, τΟ 

έ{}ιμον τijς διαρρήξεως τών ενδυμάτων ijτo γνωστΟν καί παρά τοίς <'Ελλησιν (Ε ύ

ρ ι π ί δ ο υ, Έκάβη, 555 κέξ.). 
2 -~ο ]. Frazer πιστεύει δτι διό. τijς &ποκοπijς της κόμης καί δι' άλλων μέσων 

Επιδιώκεται ή Ε~απάτησις του πνεύματος τοίi γεκροϋ. Jouι·nil of the Anthrop. In
stit. of Gι-. Brit. χν, 94 κέξ. 

3 Ern. Sa1nter, 'Έν1r' &ν., σ. 110-111. 
4 'Ίδε Ern. San1ter, "Ε·ν&' άν., σ. 114 κέξ. Η. Vowal1J, Εν Arcbiν 

f. Religionswiss. 30 (1933), 395-397. Ρ. Sartori, έν Archiv f. Religions 
wiss. 32 (1935), 191-192. Δη μ. ΠετροποUλοu, 'Η γύμνώση στίς μαγικές 

Ινέργειες, Άρχ. Θρ~κ. Θησ. ΙΓ' (19!6 -1947), 107-108. 
5 Ίλ. Χ 19-80. Εύριπίδου, 'Εκάβη, 555-561, ϊδε καl Ern. Samter, 

'Έ·ν&' ιiν., σ. -110 κέξ. · · 
6 "Ιδε &νωτ. σ. 121- 122. 
Ί "'Ιδε Δικ. Βαγιακaκον, έν Σπαρτ. Χρον.· Ε' (1942), 137 (έν Μάνη) . 
8 Ivan de Gheyn, Βίος Δαβίδ, ΣυμεcΟν καί Γεωργίου (9 αL.), Anal. 

Βο11. 18 (1899), 2;;6, Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΙΕΊ είς Μακχαβ., 

Migne, 35, 928Α, ίδε καί Κουκουλέν, σ. 21. 
9 Βίος άγίου Εύδοκίμου (9 αL.), Izs~restija 13 (1908), ~14 . 
10 Διήγησις -&αυμάτων άγίου • Αρτεμίου (7 αl.), 'Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε· 

ραμέως, Varia Grreca sacra, 1909, σ. 52 1 σt. 10 κέξ .. Migne, 31
1 
257Α 1 'ίδε 

και Κουκουλέν, σ, 21. 
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καl τΟ ρfjμα εςσδιάζω :. ά1ιακαλώ 2 , ι:Ινακλαίω s, ό νεκρΟς Ε-&ρηvολοyείτο τι~ 

μητικώς 4 καl δι' εLδικών μυρολογίων, μάλιστα έμμέτρων, τα όποία, άναλό

γως πρΟς nlv περίπτωσιν τοϋ 8-ανάτου καl nlν σχέσιν τοϋ {}-ρηνοίiντος πρΟς 

τΟν νεκρόv, ήσαν ποικίλα 5 • 

Έκ τών ά_γιολογικών καl έκ n'Ov λοι_πών βυζαντινών πηγίδν 6
• _ δέν 

Εχομεν σω&έντα τοιαίίτα . μυρολόγια. Παρ Ο:. τοUτο δμως ύπάρχουσι περί 

αύτ&ν ρηταt μαρτυρ(αι \]δη &πο τiiς πρωτοβυζαντινiiς περιόδου. Ό μέγας 
Βασ(λειος (Μ ί g η e, 31, 232Β) λέγει σχετικ&ς περ\ τοϋ {fρηνοϋντος: «ΣiJ 

δΕ Φδαίς τισι πρΟς τΟ κατηφές πεποιημέναις παρα&ρη_νείς καl μέλεσι γοεροίς 

έκτήκειν σεαυτου ·ηΊv ψυχΥιν έπιτηδεύεις· και ωσπερ των τραyφδ_ωv 'ίδιόv 

Εστι τΟ &νάπλασμα, καί η σχεuη με-&' ής τα ftέατρα καταλαμβάνουσιν» 7
• 

Περl τών έμμέτρων μυρολογίων μαρτυρεί κατόπιν καl δ Χρυσόστομος 

(Μ ί g η e, 63, 785, στ(χ. 1- 4) λέγων: <<lfρiiνov ξ{fρήνησεν ... συνεχ&ς αύτοϋ 

το ονομα &νακαλ&ν ... καl έγκώμια συντι/fεlς>> καl (Μ i g η e, 48, 560} <<έγ

κώμια τfις άπελ&ούσης διελ&(δν, καl τΟν βίον &βίωτον εlναι φήσας αlιτφ» 11
• 

Ή μαρτυρία ένταU&α τοϋ Χρυσοστόμου περl έγχωμίων εiς τΟν νεκρόν, &να~ 

φέρεται, cΟς παρεη1ρησεν·ό Λουκάτος 7 , εiς μυρολόγιον, τΟ όποίον πιστεύω 

Ο τι -&α ήτο Ε:μμετρον. 

Τα εμμετρα μυρολόγια εiς τσUς νεκρους παρατηροUμεν δτι συνη&ίζοντο 

καl παριl τοίς Άρχαίοις, ώς &ναφέρει διU τΟ:ς 'Α{}ήνας ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς 

(Σόλων 21). ΟΌτος ρητ&ς μαρτυρεί δτι ό Σόλων, ρυ{fμ(σας τι'ι των χηδει&ν, 

&πηγόρευσ8 μετ' ?i.λλων ΗΗμων καl <<τΟ {}ρηνείν πεποιημένα». 

'Ιδέαν τινα περl του περιεχομένου των μεσαιωνικων μυρολογίων δυνά~ 

με{}·α να λάβωμεν έκ σχετικών μαρτυριων των Πατέρων τfiς 'Εκκλησίας καl 

ειδήσεων €κ των άγιολογικών κειμένων. Ό Γρηγόριος Νύσσης &ναφέρει Οτι 

ι Βλ. κατωτέρω. 
2 'Ίδε &νωτ. σ. 119. 
;~Συμεών ο ς Μεταφράστου, Βίος δσίου Εύt}υμίου, Mig~Ue; 114, 649Β 

καi. Βίος δσίου Ξενοφώντος, Μ i g η e, 114, 1029Α-, στίχ. 3 καί 13, ϊδε καi 1\1 i g n e, 
115; _1156c. _ 
,, ~' .,_ 4 _fΙρβλ. ~ .. μ~ ,lί'Ι)ν,.&ρχαιότητα: Ro hd e, Psyc'he3 , Η~ 204: _κέι '1:<"~--r·: Ρ fi-ste r, 
Reι'iquieμkult im Altertum, Π, Giessen 1912, σ. 554. 

5 Κουκουλές, σ. 23 κέξ. 
6 Κουκουλές, σ. 20. 
1 Έκ τοϋ δευτέρου 1iμίσεος τοϋ 4ου αί. ύπάρχει μαρτυρία και υπο τοϋ δσίου 

Έφραiμ τοϋ Σύρου {Εκδ. J, Assemanί, τόμ. ΠΙ, Romre 1746, σ. 256 F), έκ της 

περιοχi}ς όμως της Σvρίας, κα&• 11ν κfιν γό.ρ κλαίων ό)σπερ δ -&άψας υί.Ον η 11-υγά~ 

τριον μονογενες καi &νακαλούμενος μετό. μέλους». 

ιι Βλ. καt παριl Λ. ο uκάτ φ, σ. 59,§ 5. 
9 Λουκάτος, σ. 61~62. 

Τ(ι κατά. τlιν η:λευη)ν ε-&ιμα τοJν Βυ~αντινών έκ των άγιολογικών πηγών 127 

α't μυρολογοϋσαι τιlν &δελφήν του Μακρίναν παρ{}ένοι ελεγον: «έσβέσ&η ... 
των Οφ&αλμcί>ν ήμών δ λύχνος, &π1Ίρ{}η τΟ φώς τfις τών ψυχών όδηγίας, 

διελύ&η της ζωης ημών ή &σφάλεια· χαλεπώτερον δΕ παρU τcΧς Ciλλας τΟ 

πένftος έξέφερον αί μητέρα αύη1ν καl τροφΟν &νακαλοίiσαι ... » 1
• 'Εν τ{Q ύπΟ 

τού Συμ. 1Vlεταφράστου μαρτυρίφ τοϋ άγίου Σεβαστιανοϋ, ό μυρολογών 

πατi[ρ τα &πο&ανόντα τέκνα αύτοϋ φέρεται λέγων : «τίς μοι, ι]j τέκνα, β~κτή~ 

ριον τοϋ γήρως γεν}lσεται ; τίς &ποΗανόντα περιστελεί; τίς δώσει ταφfi τΟ 

ταπεινΟν τούτο καl ταλαίπωρον σώμα; τίς διαδέξεται τΟν ύμέτερον κληρον, ... 2 

καl έν τΟ) βίφ της δ.γ. Εύφροσύνης τΥjς έν Άλεξανδρείq; s λέγεται: «Ποί πε

πόοευσαι, τέκνον; ... τί με τΟν σΟν πεv{}·είν καl σκυ&ρωπάζειν γεννήτορα χα~ 

ταλέλοιπας ;, οϋκ έπl τοιαύταις έλπίσιν &νέτρεφον, άλλ' ωστε βακτηρίαν τσϋ 

γήρως Εχειν καl τΥjς &σ&ενείας παράκλησιν. Ο'ίμοι! τέκνον Εμόν, πώς τΥιν σ1lν 

ο'ίσω στέρηΌιν; πάΊς ένέγκω ηlν μόνcδσιν ; ... » Ί-Ι μήτηQ {}ρηνοϋσα τΟν {}ά
νατον tοϋ υίοϋ αϋτης λέγει: « ... ο'ίμοι, ιΙ:ι παί, ο'ίμσι·, ·-φίλον 'άν-θ-ος, πρ.Ο τfjς 
ΟΟρας οϋτως Ελεεινώς &πομαρCtν&είς! Φείi ! Οτι τΟ ΟΟν Έγω τέλοζ ορω, fίτις 
UπΟ σοl μάλλον καl ταίς σαίς Ελπίσι γηροτροφη&ήσεσ-&αι ηλπιζον, τοια:Uτά μοι 
νϋν έκτίvεις, δ φίλτατος, τα τQοφεία : ... ποίφ στόματι, ποίg; γλόJσση τα σΟ: 
φ{}έγξομαι, ποίοις Ομμασιν &νακλαύσομαι ; ... "Όφελον αύτή_ σοι προεκείμην 

μdλλοv νεκρό: ταίς σαίς Επl τΟν τάφον τιμωμένη προόδοις. Οϋτω γδ.ρ fιν 

ευδαίμων Eyf!J, .. » 4 • ~ο ·παη1ρ τέλος, {}ρηνών τ1lν κόρην αUτού, Ελεγε: «τΟ 

φώς των έμών Οφ&αλμων, τίνα, γλυκύτατόν μου τέκνον, περιβλέψομαι, ϊνα 

μικρΌν ε\Jφραν·-&ω; πότε yάμον σοι ποι1lσω; πότε. {}άλαμον Οψομαι; πότε 
λαμπάδας ·&νάψω, πότε μελφδήσω, πότε κι:lρπΟν κοιλίας σου δψομαι ;» 5

• 

ΚατcΧ τ'hν διάρκειαν τών μυρολογίων καl τών {}ρήνων .προσήρχοντο καl 
οί παραμυ-θ'ούμενοι τοUς πεν-θ-οUντας συγγενείς καl φίλοι' ο{)τοι Ομως, &πα

ρι{}μοUντες τUς &ρετι1ς τοϋ μετασtάντος καl τUς &γαθ-οεργίας τοι;, έκίνουν η 
μάλλόν &νεζωοyόvουν τΟν {}ρΥjνον 6 • Οί πεν-&οϋντες Ετι εκλειον τUς {}ύρας καl 

τrl παράftυρα, &στε 1i οlκία έσωτερικώς να καταστϊΊ σκοτεινή 7
, καλούντες δΕ 

1 Ί\Iίgne, 46, 988Α. 
2 I\ligne, 116, 796υ. 
3 Αύτό-&ι, τόμ. 114, 316Α. Πρβλ. και μαρτύριον αγιοu ,-Ιιi~~VΟς και των σUν 

αύτQJ άγίων έν Ιvlελιτηνίi &itλησάνtων. Αύτό-&ι, 116, 112Β. 
4 Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ; Μαρ-τύριον τοϋ άγίου μάρτυρος 0-δάρου 

καt τόη• σUν αύτφ, Μ i g n e, 115, τόμ. 11568- c. 
5 J. Β. Α u f h a u s e r, Das Drachenwunder des heil. Georg in der griech. 

u. latein. ϋberlieferung, Leipzig 1911, σ. 56- 57. 
Β Βίος Μαρίας τi}ς νέας (9- 10 αί.), ΒΕ, σ. 297β. 

1 Μέγας Βασί'λειος, Migne, 31 1 257Α. Γρηγόριος Θεολόγος, 

Μ i g η e, 35, 928A.j 
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καl liρηνφδούς, ώς μαρτυρεί ΕΚ τijς Καππαδοκίας δ Γρηγόριος ΝαζιανζηνΌς, 
Εμυρολόγουν τΟν νεκρόν ι. 

ς') Φύλα~ις τοϋ vεκροϋ. 

Ό νεκρος δ€ν ειιάπτετο άμέσως μετα τi]ν έκπνοi]ν τijς ψυχijς. 'Έπρεπε 
να φυλαχ{}U Επl μίαν νύκτα, να ταφiί δε την Επομένην. 

AL Εκ τών άγιολογικών πηγών σχετικαl εί.δήσεις Ομιλοϋσι περl τfjς φυ· 
λάξεως τοϋ νεκροϋ μαρτύρcον, Οσίων καl μοναχών, συνή&ως Εν τii ΕκκλησίQ 2 , 

συνοδευομένου Εκεί ύπΟ ψdλμcρδίας -{}ρησκευτικών ϋμνων, .τών «Εξοδίων 
ϋμνων» και <<έπιταφίων gσμάτων». 

Οϋτω λέγεται περl τijς φυλάξεως του νεκρού τijς Μακρίνης, τ<\> 379: 
«τfi; oίiv παννυχίδας περl αUτl)ν Εν ύμνcρδίαις κα1}.άπερ έπl μαρτύρων πανη
γύρεως τελεσliείσης» '.'Προς φύλαξ ι ν του νεκρού τiiς μάρτυρος Φεβρωνίας 
«Ciϋπνοι διετέλουν πdσαν τ.Τjν νύκτα, πρω'ία; δε γενομένη; παραγίνονται οι 
τΟ γλωσσόκομον κομίζοντες>> 4

' την δε. Οσίαν Μελάνην {5 αί.) νεκράν, συνα~ 
χ-&έντες «oL Ciγιοι πατέρες τi)ν ψαλμcρδί~ν καl τδς &ναγνώσεις δλην τΥιν 
νύκτα φαιδρώς συντελέσαντες, ένεταφίασάν» 5 , Όμοίως καl Εν τό) βίcρ τfjς 
όσίας Εϋσεβίας τfις μετονομασ{}είσης Ξ-ένης λέγεται : Πdσαν οUν οϋτως 
Εκείνην τi)ν νύκτα διαγρυπνήσαντες ... cΗμέρας ο{iν Ύ}δη διαλαμψάσης καl 
τρίτης έστώσης όJρας... {}άπτουσι τf.{ύτ'l]ν» 6 • Καl έν τψ βίφ τοϋ άγίου 
'Ηλία (10 αί.) έν Καλαβρί(l όμοίως λέγεται δτι <<δι' ολης τijς νυκτος 
Επιτάφια ζiσματα σUν δάκρυσι ράναντες κατέ-θ·εντο τΟ &γιον λείψανον» 1 • 

το ε{}ιμον τοϋτο τfiς φυλάξεως τοϋ νεκρού κατα την νύκτα, ύπάρχον ~αl 
σήμερον Εν χρήσει είς τΟν λαόν 6

, μαρτυρείται -Ύ}δη &πΟ τfjς όμηρικfίς περιό-

ι Γρηγόριος Θεολόγος, 'Έν~· άν. «ού καλέσω τας σuνιtρηνούσας». 
• 

2 Τό λείψανον τοί! όσίου Ίσα9-κίου, Επί τοϋ μεγ. Θεοδοσίου, διεκομίσί}η «έν τfi 
άγιωτάττι έκκλησίιz, τfi τότε Είρήντι έπιλεγομέντι κάκει&εν έκκομισ&Υιναι · καί τούτου 
γενομένου παννύχιον γέγονεν έν τfj προλεχ&είση άγιωτάτυ έκκλησί~». AS, Maii 7, 
253D. 

3 Μακρίνα, σ. 992D. 
'AS, Junii 7, 27, § 32. 
' Anal. Boll. 22 (1903), 49, στ. 4 κέξ. 
8 Συμεών Μεταφράστης, έν Migne, 114, 997e-c. 

_ 
7 AS, Sept. 3, 880, § 78. Μ i g n e, 12ό, 164Β. Βλ. δι' ι'iλλας μαρτυρίας, Σ υ

μ ε-ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο u, _Μαρτύριον άγίου Ούάρου καί τών συν αύτφ, Μ i g η e, 
115, 1157c- D. Μαρτύριον άγίου Βικεντίου, ΜΑ, σ. 321, § 43. Βίον όσ. elλαρίωνος. 
ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 κέξ. 

8 "Ιδε Σπ. Συγκολλίτην έν_Λαογρ. 11 (19'34-1937), 396. Μ. Λιουδά
κη, "Ε·ν&' άν., σ. 322, Λουκaτον, σ." 55. 

δου 1 cl.λλU.. καl παρά τοίς Ρωμαίοις 2 καl πολλοίς σιlμερον προηγμένοι; εΙς 

τΟν ποί.ιτισμΟν~ 11 πρωτογόνοις λαοίς\ oU μόνον δΕ εΊς τfιν περίπτωσιν τοϋ 

{}ανάτου διά τΟν νεκρΟν &λλU.. καl κατ& τΟν γάμον διr't τοί\ νεονύμφοvς καΙ 

τΟν τοκετΟν διΟ: τi)ν λεχcδ.:;. 
Τ1Ίν δι' δλης τΥjς νυκτΟς φύλαξιν τοϋ νεκροϋ νομίζει ό Α r η. ν a η 

!} e η η e p c, ό'Jς και'Ηiκον κοινωνικόν, τΟ Οποίον clνανεό)νει η)ν άλληλεγγύην 

τών όμαιμόνων καl τών Εγχωρίων πρ(Jς τΟν &πελ&όντα έκ τοϋ κόσμου τού

του. Δια τΥjς συντροφεύσεως ταύτης του νεκροli κατU τi)ν νύκτα, {ι ψυχ1Ί αU· 

τοϋ, διατρίβουσα ετι έν τiϊ οtκίq: 7, πιστεύεται δτι μένει ε{Ιχαριστημένη, ο{Jτω 

δΕ δΕν 1JU ύπάρξη κίνδυνος να βλάψn αϋτη τους κοιμωμέvους, οί όποίοι, 

κατδ. τlΊν λα.ίκΥιν πίστιν, διατρέχουσι κίνδυνον έκ τΥις ψυχfjς τοϋ νεκρού g. 

Δ' ΊΆΦΠ 

α') Ή άvάvκη τfiς ταφfίς τοϋ vεκροϋ, 

J\Ιετι'ι τΥιν τελευηlν, έκ t<tlν πρώτων κα{}ηκόντων τών οικείων τοϋ νεκρού 

ilτo, ι'Ος καl σήμερον, 1) κατα τΟ παραδεδομένον εftος προετοιμασία διU nlν 

ταφ1Ίν aUτoU. 

ΆπΟ τf)ς &πωτάτης &ρχαιότητος 11 ταφιΊ τοϋ νεκρού έ{}ε-ωρείτο εUσεβΕς 
κα-Ηfiκον τώv Επιζώντων οlκείων αUτου, τΟ όποιον, κατα τ1Ίν παναν&ρωπίνην 

πf.στιν περl συνεχίσεως τοίi βίου μεηJ: ,q_άνατον u 1 δεν επρ~πεν οί5τοι όπωσδll

ποτε νU. παραμελ1lσωσι, διότι οϋτω, τοϋ νεκραίi μένοντος &τάφου καl κατα

βροχ8-ιζομ.ένου ύπΟ τών ·fJηρίων καl τ{ί>ν δρνέων, 1'Ί ψυχi) αVτοίi Η·Δ: έστερείτο 

τfις κοινiϊς Ελπίδος 10 περl συνεχίσεως του βίου Εν tcί) Ciλλφ κόσμφ. 

Ίλ. Σ 354- 355 "παννύχιοι μΕν επειτα πόδας ταχUν ι:lμφ' Άχιλf]α 

:Μυρμιδόνες Πάτροκλον ιlνεστε\•6χοντ.n ynfί'Jντες"'. 

2 ΒlίίnιneΓ, σ. 487. 
3 Arn. van Genneρ, 'Έη'}' J.ν., σ. ·703. 
4 Η. Ν e ν e r m a n η- Ε. \Λ.! a Ι d e n, Totenfeiern u. Malagane von Nord-

NeuιnecklenlJurg, Zeitschr. f. Ethnologie 72 (1940), 12. 
"Ern. Samter, "Ε·ν{γ ιiν., σ. 131-135. 
6 Manuel de folkl. franςais contemp. Ι, π, σ. 707. 
7 ]. Scheftelo"'itz, "Εν&' 6.ν., Archiv f. Religions'"'iSs. 19 (1916· 

1919), 215.216. 
8 Ει· η. Sanιter, "Εγ·&' fi"V., 133-131. 
D Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικα σύμμεικτα, Β', 1921, J-: 278. J. Schefte· 

1 ο \V i t z, 'Έν{}' flν. fν, Archiν f. H.cligions"·iss. 1Η (191R- 19HJ), 210. 
Jo Κουκουλές, σ. 49. 

ΕΠΕΊΉΡΙΣ: ΕΤΑlΡΕΙΑ.Σ BYZAN'fiNΩN ΣΠ~ι:!ΥΔΩΝ, "Ί~τοs Κ' 9 
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Περl τfjς δοξασίας ταύτης, κοινlϊς καl παρ' Ciλλοις λαοίς, f:χομεν μαρτυ

ρίαν παρa τοίς 'Έλλησιν i\δη ύπο τοίi Όμ1]ρου (Ίλ. Ψ 69- 74)· εvταίiiiα 'l 
ψυχ1l τοϋ Πατρόκλου, };μφανισ-tlείσα ι!)ς φάσμα εLς τΟν 'Αχιλλέα, ;ταρεκάλει 

διcΧ ηlν ταχεϊαν ταψhν του σώματος, ϊνα δυνηf}fi οϋτω να μεταβΏ εlς τΟν"~~
δην· ΈΗεωρείτο δΕ τότε μεγάλη κατάρα τΟ νc't καταρασ{Jfί τις ε'ίς τι να νU: μείνη 

<<C'Jφαντος καl &κήδεστος» (Ίλ. Ζ' 60) 1
• Είς τΟ εUσεβΕς τοUτο κα-&Υjκον περl 

τijς ταφijς, το όποίον χαρακτηρίζει ό Σοφοκλijς ('Αντιγ. 454- 55) ό1ς 

«&γραπτα κ&σφαλη τών Ηεών νόμιμα», {ηrακούουσα ή 'Αντιγόνη (στ. 245-
46 καl 255 - 56) ~iiαψε, παρ<'ι τi]ν &ντίiίετον διαταγiιν τοίi Κρέοντος, τον 

&δελφΟν αUτfjς Πολυνείκη 2
, Επιρρίψασα Επl τοϋ σώματος Ολίγην κόνιν. Ό 

τρόπος ούτος τΥjς ταφης, &παντών καl παρ<Χ τοίς Ρωμαίοις ("Ο ρ α τ ίο υ, 

'Qδ. Ι, 28), επεβάλλετο, οτε δεν i\το δυναη) 1] κατάiiεσις τοίi σώματος εν 
τάφφ. 

ΠαριΧ τοϊς <Εβραίοις 1l ταφ1) dπετέλει Ενωλ1)ν τοϋ Θεοϋ πρ()ς τΟν 'ΑδUμ 

(Γέν. Γ' 19): «Εν LδρcJ)τι τoii προσώπου σου φάγη τΟν Uρτον σου εως τοϋ 
&ποστρέψαι σε εΊς ηΊν γfjν Εξ fiς Ελ1lφ"θης' δτι γη εί καl εlς γfιν &πελεύση>>. 

Κατ&. ταϋτα 1l στέρησις τοίi νεκροϋ σώματος της Επιστροφfjς του εlς τf]v 

γfιν καl 1l παριJ.δοσις αUτοίJ «τοίς πετεινοίς τοίi οίιρανοίi καl τοίς κτήνεσι 
τijς γijς» (Βασιλ. Ι. ιζ' 44 καl 46) Ελογίζετο μέγα κακόν. 

Οϋτως ό &ν1}ρώπινος νόμος περl τlϊς κατακρύψεως των νεκρών iΞντΟς της 
γΥjς, γενικοί! κύρους κατU τοUς προχριστιανικοl1 ς χρόνους, λαμβάνει κατόπιν 

καl τfιν χριστιανικ1Ίν σφραγίδα Εξ Επιδράσεως τΥjς διδασκαλίας ταύτης της 

Ώαλ. Δια&ήκης καl Lδίg τοϋ κηρύγματος τού χριστιανισμού περl άναστά
σεως τιUν νεκρών 3

• <Ο Χρυσόστομος, &ποβλέπων εϊς ηlν σημασίαν της ταφfjς 

Εν τ·fi κοινfj συνειδήσει τοίi λαοlί, τονίζει: «Κοινοl γάρ εl.σι τΥ]ς φύσεως νό
μοι παρδ: πdσιν &ν{}ρά)ποις, τΟν &πελtΜντα τfi γii κρύπτεσ-θ·αι καl ταφϋ 
παραδίδοσ{}αι καl τοίς κόλποις τfις πάντων μητρΟς περιστέλλεσ-θαι γf}ς» 4 , 

Κατδ: τ1)ν &-vτί.ληψιν α1Jτ1lν η &παγόρευσις τΥjς ταφf)ς Ε{}εωρεϊτο εξευτελισμΟς 
και ατιμία εiς τΟν νεκρόν. Σχετικc'Ος φέρεται ·εν τQ) μαρτυρίφ τοϋ άγ. Βι

χεντίου, δτι μετα τΟν μαρτυρικΟν αUτοϋ Ηάνατον, Εδόϋη ύπΟ του ιl.ρχοντος 

ι ΊΙ κατάρα αύτ1l σuνη{Ηζετο κατδπιν καi κατα τοUς ίστορικοUς χρόνους :ω.ί 
ηlν χριστιανικ1\ν περίοδον ('ίδε Ν. Π λ ά τω,, α, εν Άρχ. 'Εφημ., 1937, σ. 665) μέ
Χilι τfις σήμερον (Κουκουλές, σ. 50 καί Λου;-:Ciτος, σ. 88), 

2 "!δε πλε{ονας μαρτυρίας περί τfjς U.νάγκης της ταφfjς f:κ τfjς έλληνικfις καi 

ρωμα'ίκfjς &ρχαιότητος, ε,, Β ο υ λ ο δ ή μ α υ, σ. 418 κέξ. Α 11). D i e t e r i c h, J\Iut
ter EΓde3 , 1925, σ. 60-51. Preller, ROιn. Il.f.ythol. 3 Π, 95. Petrakakos, 
σ. 29, 31. Κουκουλέ, σ. 49-50. 

3 Παύλου, Έπιστολ. :τρΟς Θεσσαλόν. Λ', δ', 14-16. 
~ lΊfigηe, 50, 531, στlχ. 2G-29. Βλ. t'ίλλα; μαρτυρία; παρrJ. Petraka

kos, σ. 90-91. 

τα κατά. -riιν τελευτllν ΕiJιμα τ(ί"}ν Βυζαντινών Εχ τcΟν άyιολΟ'ι'ιχο)ν πηyόη• 131 

Δατιανοϋ {ι διαταγή: «Ριπτέσ{}ω τοιγαροίιν κατU. τοϋ πεδίου τΟ νεκρΟν σ<Vμα, 
' ' ' " ,. " • β • {I μηδεμιq τι νι σκεπη παρακαr.uπτομενον, σπω; ευΛηπτον ειη προς οραν η-

ρίοις πάσι καl πετεινοϊς ... Ciταφος :rροκείσ&ω και τf)ς νενομισμένης όσίας 

(ί.μοιρος· Εκειτο δη τψ δοκείν πρΟς &:τιμίαν Εκl}ετον καl Ciταφον τΟ πολύτιμον 

τού ;ιολυά-&λου μάρτυρος λείψανον ... » 1
• 

Συμφώνως πρΟς nlς άντιλ1lψεις αUτάς, δπως κατδ: την &ρχαιότητα, οϋτω 

καl κατα η1ν βυζαντιν"hν περίοδον, έλογίζετο Επίσης εύσεβΕς κα&fικον η φρον

τlς περί τfις ταφης τών νεκρών, ου μόνον τών ο'ίκείων, άλλδ: καl τών ξένων, 
συνή&ως δΕ τών πτωχών~- διΟ καl μεγάλη &σέβεια Ει:tεωρεϊτο ν' &ντιπαρέλθη 

τις νεκρΟν επl τfjς όδοϋ 11 &λλαχοϋ κείμενον χωρlς vδ: φροντίση περl τfjς πε

ριστολfίς καl ταφiϊς αυτού~. 

β') 'Εκφορa <οϋ νεκροϋ. 

Διαρκούσης τiiς προ-θ-έσεως τοίi νεκρού 1lτοιμάζετο ό τάφος καl τα δια 

nlv ταφfιν &ναγκαία, εlτα δέ έγίνετο tl ΕκφορU της σορού Εκ τού ο'ίκου είς 

τfιν Εκκλησίαν, ι~)ς καl σ1lμερον, ϊνα Εκεί ψαλiϊ εΊ.ς τΟν νεχρΟν η νεκρώσιμος 
&κολου{Ηα, οί έξόδιοι 4 11 έπιτάφιοι f5μγοι· άκολού-θ·ως δέ διεκομίζετο Εκεί-θ·εν 

καl κατετί-&ετο έν τψ τάφcρ. 

'Η Εκφορδ: λέγεται εν τοίς άyιολοyικοίς μνημείοις, έκφορά 5 , κηδείαG, 

ι Μαρτύριο\' rί:γίου Βι;-:εντίου~ ΛΙΑ, σ. 321, στ. 5 κέξ. Βλ. καί Ί ωά''''· Χ ρ υ

σοστόμου, Όμιλ. είς άγί.αν Πελαyίαν~ 1\:figne, 50, 582γ. 
2 Δι& η'Jν ταφ1~!ν τ<iJν &πόρων ύπfjρχον <iπΟ τ(ΙJν &ρχαίων χριστιανικών χρό\•ων 

σύλλοyοι εύσεβών χριστιανών τούτο tός σκο;τΟν f:χοντες (Ρ e t r a k a 1.:: ο s, σ. 96}. 
Ί-Ι παράδοσις αϋτη συνεχίζεται καί χατόπιν, οϋτω δε ιi\•αφέρεtαι εν κω,•σταντι\•ου

πόλεt κατ& τΟν ε,•ατον αίόη•α, δτι ό Θεόδωρος Στουδίτης μετείχε τοιούτου συλλόγου 

(Χ ρ υ σ οστό μ ο u Π α π α δ οπού λ ο υ, Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ΕΕΒΣ, 15 
(1939), 14). 

~Βίος 'ΑγαπητοϋΕπισκόπουΣυνσ.ου, 'Α. Παπαδοπούλοu-Κεραμέως, 

Varia Grreca sacra, σ. 22. Βίος Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου, ΜΑ, σ. 148, § 16' 
ϊδε καί Κουκουλέν, σ. 50. 

{ Chr. Loparev, Βίος άγίου Ε\ιδοχίμοu (9αί.), Izswestija 13 (1908}, 210, 
5 Βασιλείου Σελεuκείας (5 αί.), Εlς τ&ς πράξεις της Θέκλης, Migne, SU, 

529D. Σuμε(Ονος :Μεταφράστου, Βίος δσίου Μαψ.έλλοu, Migne, 116, 
733Α. 

σ Βίος &:γίας Φεβρωνίας, AS, Jnnii 7, 27, § 32. Hipp. Delehaγe, Βίος 
ΊcιΗ1ννου του Έλεiιμονος, Anal. ΒοΗ. ι!.ΓJ (1927), 62 στ. 40. Βίος άγί.ου Δαλμ&τοu, 
llE, σ. 14.8cι.. Rίος ΛίαξLμου 'ΑΟ·ωνίτου {!π6 θεοφrJ.νου; §πισκό:τnυ ΠεριΟ·εωρίου (14 
αι.} 1 Anal. Bol1. Μ (1936), 106, στ. 4' ϊδε καί Κουκουλf,,f σ, 26, 
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l.'ξσδος 1
, έξόδιον ~, καl έ~,Ι:όδευσις :ι, άντl δΕ τού έχφέρω φέρεται καl κηδεύω, 

έξοδίζω 4 , έξοδιάζω 5 καl έκκομίζω 6 • 

'Ί-Ι χρονικ1) διάρκεια τϊ)ς προ1~έσεως δfν ήτο κα{)ωρισμένη. Παοα rοίς 

&ρχαίοις δι1)ρκει αϋτη Επl μίαν μόνον ή μέραν, έγίνετο δΕ {ι έκφορα κατα η)ν 

τρίτην 1]μέραν πρΟ τΥ]ς άνατολi)ς του 1]λίου 7. ΤΟ Ε-&ος τούτο φαίνεται δη 
συνεχίσ{1η καl κατα τοUς κατόπιν χριστιανικοiJς χρόνους, έUν λάβωμεν ύπ' 

Όψιν δτι κατ' α1Jτοiις ό νεκρΟς εν τfj προ-&έσει Επρεπε να φυλαχθfi έπl μίαν νύ

κτα 8 • Τοϋτο δμως δΕν &πετέλει κανόνα, διότι ύπfιρχον συχναl α'L περιπτώσεις 

προ{}έσεων, ώς έπl παραδείγματι Επισήμων προσώπων, δηλαδ1) άξιωματού
χων τfjς Πολιτείας 11 τfις Έκκλησίας, η καl Οσίων Ετι &νδρών, κα-&~ Rς δια 
τΎιν Επίσκεψιν καt τ1lν προσκύνησιν τοϋ νεκρού 1l πρό'θ·εσις παρετείνετο Επl 
πολλΟ:ς {}μέρας· παρίστατο δε τότε &νάγκη να ταριχευftfi τΟ σώμα πρΟς πρό
ληψιν της &ποσυν&έσεως α{Ίτοϋ !). 

Οί χριστιανοί, δ:ντιfJέτως πρΟς τοUς &ρχαίους 'Έλληνας παρι~ τοίς όποίοις 
δ)ρίζετο tl εκφοψJ. πρΟ της δ.νατολης τοϋ 1)λίου, τfιν ρωμα'ίκ1lν συν1Ηtειαν 

δ:κολου&οϋντες 10
, Εξεκόμιζον τσUς νεκρούς μόνον κ α τΟ: τ1)ν δt(iρκειαν τfJς 1)μέ .. 

1 Θαύματα των άγίων Κοσμά χαί Δαμιανού {Sχδ. I.,ud. Deubncι·, σ. 129, στ. 
36κέξ.). 

2 Δ α ν ι 1l λ Σ κ η τ ι(;) τ η ς, σ. 48, στ. 29. Λ ε ο ν τ ίο u Ν ε α πόλε ω ς, Βίος 
'Ιωά'\•νου τοίί 'Ελεήμονος (Sκδ. Gelzer, σ. ;)2, στ. 17 κfξ. ). Ί. Μ ό σ z ο u, Λειμών, 
Migne, 87, 2932n. Νικηφόρου πρεσβυτέ.ρου Κωνσταντινουπ'ό
λεως, Βίος Άνδρέου Σαλοίί, Mίgne, 111, 724Β'· 'ίδε καί Κουκουλέ''• σ. 26. 
Λοuκατο\', σ. 65, σημ. 1. 

3 Βίος -όσίου Εί'ι&υμίου _του νέου (9 αt.) (Εχδ. Louis Petit, Parίs 1904, σ. ,18, 
στ. 27 κέξ. ο:προγνούς η\ν 1lμέραν της iδίας εξοδεύσεω; καί βουλόμενος Εν ιlταραξi(,t 
νοΟς ... ταύτην ποιήσασ&αι». 

~'Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2932Β. 
5 Έγκιόμιον Νεοφύτου πρεσβυτέρου είς Θεοσέβιον τΟν 'Αρσινο'i

την, Anal. Boll. 26 (1907), 187, § 11. 
6 Δανι1]λ Σκητιt!ηης, σ. 14, σt. 10, σ. 49, στ. 4. Θεοδό1ρου Στου

δ ί τ ο υ, Έπιτcί.φιος είς Πλάτω'να, AS, April. 1 (σ. XL, § 4). Βίος όσίου 'Ισαα
κίου, AS, Maii 7, 253d. 

7 R ο h d e, Psycbe3
, Ι, 223 - 224. C 11. Ρ i c a r d, La νie priνfe dans la 

Grece classique, Paris 1930, σ. 42. Th. \"Viίcbter, "Εν&' αν., σ. 52. Petra
kakos, σ. 8, σημ. 12, Π. 

8 "Ιδε άνωτ., σ. 128-129. 
9 Δανιηλ Σκητιιότης, σ: 14, στ. 7 κέξ. «ι;)στε τΟ λείψανον επί πέντε 

1Ίμέραις μ1l ταφfiναι και &\·αγκασ&fιναι uί'ιτούς σμυρν[σαι τΟ λε[ψανον του μακαρίου 
Μάρκου:., εν Άλεξα-νδρείq: 'ίδε καί Σ υ μ ε ω ,, ο ς :\1 ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ Μαοτύ
ριον 'Αρτεμίου, Migne, 115, 1172c .. Petrakalcos, σ. 99-100. rCσυχ~υ
λέν,σ.47-48. 

10 "Ιδε Blίίmner, σ. 490. Λουκ&. τον, σ. 66, 68. Ό νόμος του Σόλω-
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ρας καl μάλιστα κατU τΟ:ς προμεσημβρινας ΟJρας. Οϋτως ό Γρηγόριος Νύσ

σης μαρτυρεί περl της κηδείας της &δελφΥjς του Ι\rlακρίν-ης (t 379) δτι «ά)ς δΕ 

προιlει κατ' δλίγον 1)1)μέρα ... ό τών τόπων Εκείνων προεστώς ... παράγει ν 
1~1ρέμα παρεκάλει τΟ σκήνωμα>> ι. Περl Εκφορ5:ς κατα τcJ.ς πρω·ίνΟ:ς ΟJρας yίνιο:

ται λόγος Εν τοίς άγιολογικοίς χειμένοις εΊς τοUς βίους της c~γίας Φεβρωνίας 

(+ α ι) 2 καl τοϋ όσίου Ίσααχίου Εν Κωνσταντινουπόλει Επl μεy. Θεοδοw 

σίου 3 , καl μεταγενεστέρως εlς τΟν βίον τοϋ όσίου Νείλου (i-1005) 4 καl εlς 

τΟν υπΟ του Συμεώνος τοϋ 1\fεταφράστου βίον της όσίας Εύσεβίας, &ποβιω

σάσης ε(ς Μύλασαν τiϊς Κ!/:ρίας (5 α1.) '. Δεν iΊτο δμως &συνΙ\{}ης Ιl έκφορ<'ι 
καl κατΠ τΠς μεταμεσημβρινΟ:ς cί)ρας. Σχετιy.αl περl αύτης εlδ1lσεις άπαντώ

σιν Εν nl) βίφ Δανι1)λ Σκητιώτου (β αΊ) Εκ της Αtyύπτου 6 καl Εν τcρ βίφ 

του οσιου ΕU{}υμίου (5 αl.) Εκ της Παλαιστίνης Ί. 

Περl τiϊς κηδεύσεως τών νεκρciJν ύπΟ τών χριστιανόΊν κατα τΟ διάστημα 

μόνον της 1lμέρας μαν{}άνομεν καl Εκ τού σχετικοϋ &παγορευτικοί'i διατάγμα

τος τοϋ Ίουλιανοϋ. Οiiτος Εν τίϊ προσπαΗείq; αUτοϋ, δπως Επαναφέρη τ1'ιν 

&ρχαίαν {}ρησκείαν, &πηyόρευσε, συμφι~)νως πρΟς τοiJς {)·εσμοUς α-δτlϊςι:;, η'ιν 

τέλεση' t(7nι κηδειών κατΟ: τΟ χρονικΌν διάστημα τ-ϊlς 1)μέρας llτοι «πρΟ δεκά

της 1)μερινΥις Wρας>>, όρίσας συγχρόνως δι' αi'1τάς: <<δύοντος 1)λίου καl οί'_, 

πρ!.ν ι'lνίσχειν ... γινέσDω» ~1 • 

ΚατιΧ τ1Ίν βυζαντινiiν :rrερ!οδον, π/3]\' το·ί• 'Ιουλιανοί!, 1Ίσzολι]Ηησαν, 
Fλαβον δΕ καl νομο-θ·ετικl)ν πρι)νοιαν περl τiΊς ταφης Η'ΟΙ' νεκρών εν Κω-

νος (Δ η μ ο σ{}·~ ν() υ ς, Πtμ'ι; liΙακιίvτ. G2) :;n:ρl τϊ]; ;.κφορi"ίς του νεκ(ΗΊίί πv() τ1Ί:; 

(J.νατολiΊς του {ιλίσυ νομίζω ()τι έπι.τρfπει εlς l1Jιι"lς ex silentio νU. πιστεύσωμεν δrι 

{Ι:ι:Υιρχε καί τότε :ταρ&. n!J λα("j_) Ίι συν/ι{lηα της f:κφoviiς του νε:ι.σσi") f:ν r.υ.ιρί!J {ιμέρας, 

-nlv δ:τοία'Ι' δ νόμος του Σδλωνος σχοπει F:νταίJι~·α ν' ('ί:rtαyΩQ~·ί~σ·tl· 

:Vlακρί,•α, σ. 993Α. 

AS, Junii 7, 28, § 85-36. 
~ AS, Maii 7, 233d "' ... tiω·D-εν πΓiι>α f1 :τόλι.ς {ί_μα Τί'i) \

0

ΗΗωτrlτφ Νεκταρίφ (i.ι1-

χιεπισκόπφ καi παντ1. τψ κλΤιρφ ... προεκόιιισαν αύτΟν ;τρο;τέμποντες ('i.χρι ταqτfις». 
4 1\Iig·ne, 120, 164 (κεφ. 09). 
5 Il.f i g n e, 114, 997c (κεφ. 1δ). «ΊΙμέρας οίlν liδη διαλαμψclσης καί τg(της 

ιiση:)σης {όρας ... ·θ·άπτουσι ταύτην». ΠεQl τi]ς l\Ιι•λάσης :καi τJι; διοιr.ητι.κtις αύτtις 

πt-ριοzfjς, βλ. Λιον. 'Λ. Ζακυ-&ηνόν, έν ΕΕΒΣ, ΙΘ' (1!14-9), f)-11. 
ι; Δ α ν ι 1ι λ Σ :κ η τ ι r:1 τ η ς, σ. G7, στ. 2R- 29: «"Λνοιξον, φι'ορε τ(J σ('iJμα, ϊνα 

F:νταφιασi}i}, δτι καιρΟς τfις F.νάτης έστiν λοιπόν», 
7 Νέα Συ:η·, 12 ( ΙΩ12), ()Ξ);) «;τολλU. Μ παράδοξα ·ηαίηιατα fποίησεν Ω ΘεΔ; εlς 

τΔ ι'ίγιο'\' ωJτου λε(ψανο\' ... r.αl μέχρι; (~Jψις ένιiτης μlι lπχ1'ιειν αUτΟ κατα-&έσfl·αt», 
8 Πλουτάρχου, Σ()λων, 21. Λυr.nUργος, 27. Ziel1en, Ι •. σ.S. 74c, 9iU ... 

Πί ttenberger, S_yll. 3 , 1219. 
u L'empeι·eιιι- Jnlien, Lettres et fragΊllents (fκδ. J, Bidez, Paι·is 192-1, σ. 

200, στ. 17 κέξ.). 
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σταντι-νουπόλει ό μέγας Κωνσταντίνος καl ό 'Αναστάσιος (Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, 

σ. 30) καl μετ' αuτοiις δ Ίουσrινιαvο; (Νεαρ. 43 καl 59)'. 
Λί Επεμβάσεις αl1tαl της πολιτείας στηρίζονται Επl τiiς παρci τοίς άρ

χαί.οις καl τfjς βυζαντινοί; δ.λλU. καl παρ' U.λλοις Ομοίως λαοίς ~. άντιλήψεως, 

δτι 1"ι έκφορcJ. καl 1'Ί ταφ1l τοϋ νεκροϊi c'lποτελοίiσιν οϋχt μόνον στενώς οίκογε-_ 
νειακΟv &λλU καl εUρύτερον κοινωνικΟν κα{}i]κοv. Οϋτως ε'iς τι'jv έκφοράν, γι

νομένην δια μέσης τiiς πόλεως η τοϋ χωρίου, μετείχον, πΗιν των οίκείων, 
καl oL συγγεν .:ίς καl φίλοι τοίi κηδευομένου, Ετι δΕ καΙ πλfi~ος δ.λλο Εκ τοϋ 

λαοίi. Κατ' αϊ,τΟν τΟν τρόπον ή παρακολού{}·ησι~ τiiς κηδείας ύπΟ τcΟν Επι
ζώντων άπετέλει €κφρασιν, ο{)τως εl.πείν, ά.λληλεγγύης καl φιλικfίς συμπερι-

- ' ' ~ ' ~ ' - ' Ό ' ) ' 'βλ φορας προς τον απερχομενον εκ του κοσμου. ..ς ,κοινωνικον ,οιπον προ η-

μα &ντιμετωπίζοvτες ot βυζαντινοl nlν Εχκομιδ1lν του νεκροϋ, έλάμβανον, ώς 
λέγεται &νωτέρω, πρόνοιαν ίδίg ί1πfρ τΥίς ταφfjς τών &ποβιωσάντων πεν1)των, 
ό δΕ ΊουλιανΟς παρατηρά'ηι τΥΙ\' προκαλουμένη\' διαταραχfιν του κανονικού 
ρυΗμοϋ τfjς ζωϊϊς τίϋν κατοίκων κατιJ. τιJ.ς διU: μέσης τflς &γοράς νεκριχU:ς 
πομπάς 3

, trψισεν, &κολουΗίϋν ηlv &ρχαίαν παράδοσιν, Οπως α't κηδείαι γί
γωνται μετδ. t1\JV δύσιν καl πρΟ τΥ]ς dνατολiiς του rΊλίου 4• 

Δια τΥι'V έκκομιδΊlν τοϋ νεκροϋ έχρησιμοποιοϋντο, τοUλάχιστον εϊς τας 
π()λεις, ΟJς γίνεται καl σ1lμερον, είδικοl έπαγγελματίαι, o't «έκκομισταl>> καl 
<<ένταφιασταί>> ''. 

KαtU τΟν Εκrον αL(tlνα, δJς μαν{Μνομεν έχ του βίου τfjς ΜάρΗα:ς, μη
τρΩς του rί.γ. ΣυμεcΟν τοϋ &σκήσαντος έν τ(Q Θαυμασηt) Ορει, o'i ύπηρετουντες 
εΊς ηlν έκφορU:ν καl ηlν ταφ1Ίν Εκαλουvτο λεκτικάgιοι: <<ό δε καταΒ·έμενος 
αUτ·ηv λεκτικάριος»' παρέλαβε δε τΟ νεκρΟν σώμα <<τοϋ λεκτικαρίου δακτυλο
δεικτουντος αί\τοίς αϋτην είναι ηΊν όσίαv ΜάρΗαν>> 6 • cH πληροφορία α{iτη 
έκ τοU βίου τΥjς όσίας τΥjς ΜάρiJ·ας &ναφέρεται εLς fι~·ιμα τΥjς Άντιοχείας καl. 
τfjς Συρίας· παρt't τούτο δμως οι λεκτικάριοι, ό)ς cΟρyανωμένη μΔλιστα τάξις 
((vαλαμβάνουσα ηΊν φροντίδα τΥjς κηδεύσεως τcίγν νεκρciηι, ΎJσαν τότε γνωστοl 

' Τ{Ον νομοι'.Ιηικf7)ν τοL•των μέτρων c/.;τΟ του μεγ. Κωνσταντίνου ύπf:ρ της ταφi]ς 
tCJν πεν1'1των μνημονεύει καΙ δ Αέων ς:'' είς ηlν σχετικ1lν ΧΙΙ '\ιεαρ&ν αUτοϋ. 

2 Πρβλ. Α r n. Υ a 11 G e ιιη e p, 1\fannel de fo1klore franι;aise conteιηι)o-
rain, I.rr, Paris 1946, σ. 654. 

3 ΊουλιανοU, "Εν&' J.v., σ. 199. 
~ ΑUτόι'tι, σ. 200, στ, 17 κέξ. 
5 ΘεοδιQρου Στουδίτου, 'Επιτάφιος είς Πλάτω'\•α, AS, Apri1. 1 (σ. 

XL, § 4). «ΘQΥjνοι πανωϋ περιηχοίιμενοι καl έλεεινολογ(αι· fμόνουν οί έκκομισταί 1 
έσπάνιζον οί ένταφιαστα{, έκλείονtο ο1κοι, έκενοίίγτο ρε·γεώνες, έπληροίίντο πολuάv
δρι!Χ»·. Πρόκειται ένταϋ&.:ι. :τερl τcΟν itανατu'Jσεων έν Κωνστα'\'Πνουπόλει έπi τοίi είκο~ 
νομrί.χου αύτοκράτορος Κωναταντίνου Ε'. 

6 AS, l\Iaii 5, ·109c. 

Τύ. κατ&. τl]v τ:ολευτ1lν fi}ιμα των ΒuζαντινUJν έκ τιΟν άγιολογικωv πηγών 136 

ε1ς Ciπασαν ηΊν βυζαντιν1Ίν έπικράτειαν καl δια τών Ονομάτων Ετι δεκωιοl 

καl κοπιαταί. 

Σημειοίiμεν σχετικώς περl τούτων δτι ό 'Ιουστινιανός, ρυ&μίζων νομο~ 

{}ετικcΊJς τ(!. του &ρι&μου καl tiiς &μοιβfίς α{Ιτίϋν cδπΟ τfjς 'Εκκλησίας έν Κων~ 

σταντινουπδλει, &.ναφέρει δτι ό μέγας Κωνσταντίνος καl ό Άναστάσιος <<τΟν 

τι'Ον καλουμένων λεκτικαρίων Ύlτοι δεκανίϋν άρι{JμΟν περιέστησαν εlς Εν μf_

τρον χιλίους έκατΟν είναι δεκανούς»' λέγει δ~ ούτος Εν συνεχεί.g: <<προφάσει 

των δεκανών 11τοι λεκτικαρίων» Εν τϋ νεαρι7 αύτοϋ 43 (=LX παρδ. Zacl1. 
v. Ling., Pars Ι, 387," . .389,'). 'Εν τij νεαρg του 59 (=LXXVI. Zacl1. ν. 

Ling., Pars Ι, 444, 2 -ι) ό ΊουστινιανΟς καλεί αUτοVς καl κοπιατάς: «τοiις δε~ 

κανοUς 1lτοι κοπιατάς>> 1
• Ούτοι <<ot τϋ κλί.νυ ύπηρετούμενοι δεκανοί» (νεαρι1 

59 κεφ. ε'), έξηρτώντο κατc) τUς ώς Civω διατάξεις τοϋ Ίουστινιανοίi έκ τών 

οικονόμων καl τc'Ον έκδίκων τilς ~Εκκλησίας 2
, &πετέλουν δΕ απο των πριhτων 

αίώνων τΟ σωματείον τών κοπιατών (fossores), oL όποίο ι κατεσκεύαζον καl 
τοUς τά.φους ~. 

O'i κατασκευασταl των τάφων λέγονται ύπΟ τοϋ Λεοντίου Επισκόπου 

Νεαπόλεως τfjς Κύπρου (7 αϊ.) έv τQ1 ύπ' α\Jτοϋ συγyραφέντι βίφ του &γίου 

Ίωriννου του Έλε1)μονος (t 619) /1-1'η,ιιοράλιοι. "Ότε Εστέφετο βασιλεύς, 

λέγει δ Λεόντιος, «οϋδε!ς πρι\ τrin• μνημοραλίων μηνύει πρι\ς α\Jτόν, τίlς 

συγκλ1)του &πάσης καl των στρατευμcί.των παρεστά1των· δ.λλ' ε{'!{}έως o'i εlρη
μένοι τcinι μνημάτων οικοδόμοι λαμβιίνουσιν τέσσαρα η πέντε κόμματα μαρ

μάρων μικρδ. έχ διαφόρων χροι6Jν καl εlσέρχονται πρι\ς αύτΟν καl λέγουσιν. 

Ποί.ου μετάλλου τΟ μνijμcf σου κελεύει γενέσθ-αι τΟ κράτος σου; ... » -ι. 

Περl τών μνημοραλίων τούτων παρατηρεL δ Gelzer (σ. 134-135), δτι 
tl:πετέλουν ούτοι σύλλογον τεχνιτ<'Ον, Εχόντων c~)ς εργον ηΊν κατασκευΥιν τciJν 
βασιλικών μvημr.ί.τωv καl η\ν φρούρησι ν αL1tών. ~Εκ της μαρτυρίας δμως 

ταύτης τοϋ Λεοντίου, Εν-&α oL μνημοράλιοι φέρονται ι:Ί)ς «τ(ίηι μνημcί.των 

οίκοδόμοι», νομίζω Οτι :τρέπει μιlλλον να δεχiJ,(tψεν αίJτοUς &ποτελοϋντας 

συντεχνίαν τεχνιτών κατασκευαζόντων γενικώς τάφους. Ο Ότο ι δΕ {}δ: &νελάμβα

νοv προσέτι, προνομιακώς, καl τ1lν κατασκευ1Ίν τίϋν βασιλικών τάφων καl 

ηlν φρούρησιν αUηΟν, 0)ς δέχεται περl αϋτι'Ον ό καθηγ. Φαίδων Κουκουλές". 

1 'Ίδε καί Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 28. Κατά τοί;ς :τρcδτους αίωνας τήν έκφορ&'\• τcΟν 

ύπΟ λοιμωδcΟν νόσων &ποθ,νησκόντων &νελr_ίμβανον, ώς παρατηρεί ό Φαίδων Κοuκου· 

λές, σ. 28-29, ol παραβολάιιοt-. Πρβλ. καl Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν, σ. 243. 
2 "Ιδε πλείονα περί τών δεκανων παρΟ: Η a η t ο η, Lexique explicatif dιι re· 

cueil des inscriptions grecques chrftiennes d'Asie Ί\finenre, B:γzantion IV (1927~ 
1928), 72~7 4. Ν. Β e e s, Die gι·iech. clιristl. Inscl1riften des Pelopoηnes, σ. 80-82. 

3 Γεωργ. ΣωτηρLου, "Ενθ'' &ν., σ. 43. 
4 'Έκδ. Gelzer, σ. 36, 1:3 κέξ. 
5 Τ& κατci η)ν ταψι'jν τΟ)ν βυζαντιν<1ν βασιλέω''• 'Επ. Έτ. J3υζ. Στουδc?ιν, ΙΕ' 

1939), 67. 
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Παρ(Χ τοUς λεκτικαρίους, εlς τα τi)ς κηδείας τών νεχρ6Jν Εν Κωνσταντι
νουπόλει ilδύναντο να μετέχουν καl αί άσκι]τριαι 11 ΚαJ'ΟJ'tΚαί καl αί άκό
J.ουι1οι. Ό Ίουσηνιανος (νεαρu 59 κεφ. δ'=LXXVI. Zacl1. v. Ling., 
Pars Ι, 447 ,2

) όρί.ζει περl αύτών: «ftεσπίζομεν έκάστη κλίνη προίκα διδο
μένη εν f'ίσκηηlριον δίδοσ-θαι &σκητριών 11 κανονικf:Ον, μ1] Ελaττον Ωχτω 
γυναικών 1iγουμένων τiις κλίνης καl ψαλλουσών καl τριών &κολούι1ων, 
οϊπερ ούδ' ότιοϋν παντελίϊJς λ1lψονται>>. Αί κανονικαί, πλi}ν τfiς ύπηρεσίας 
ταύτης '\!(χ προηγώνται του φερέτρου ψάλλουσαι ι, είχον, εlς χρόνους τού/.ά
χιστον παλαιοτέρους τοίi Εκτου αίώνος, καl U.λλας φροντίδας UπΕρ τών νεκρ(j)\' 
εν ταίς μοναίς. Περl τούτου Εχομεν σχεrικUς εlδήσεις Εκ του συvαξαρίου της 
άγίας μεγαλομάρτυρας Δροσ(δος: «ΚατU δΕ τΟν καιρΟν Εκείνον fισαν γυναί
κές τινες Εν &σκητηρίφ τινi τδ.ς ΕντολUς του {)εοίΊ τηροϋσαι καl fργον μετδ: 
τών U.λλων (~παραίτητον fχουσαι, αί καl κανονικαl Ε:γχωρίως καλούμεναι, τα 
τών άγίων λείψανα μύροις καl 0-Dονί.οις περιστέλλειν καl &ποτί&εσ11-αι έν 
τiρ αUτών κοιμητηρίφ>> ~. 

ΔυΧ nlv έκφοραν του νεκρου, ή σορΟς αUτου μετετοπο{)ετείτο Εκ τοίi 
βάτtρου Εφ' ού ~:κειτο εlς φορείον, τΟ όποίον Ελέγετο κλί1'η s, Οπως και παρc'ι 
τοίς Άρχαίοις (Θ ο υ χ υ δ. Β, 34, 3). Ί-1 κλίνη α1!τη εκαλείτο καl κλι,[
διω' 4

, κράββατος 5
, κραββατοφόριΟJ' '>, λεκτίκω'' 7 καl σκίμπους ι:. 

) Πρβλ. καi Η a n t ο η, "ΕνΟ·' cί.ν., σ. Η5. F Γ. c η 111 ο 11 t, ~ν Eγz;ιntion νΙ 
(1D31), 53!- i132. 

2 SEC, σ. G53, στ. 14 κέξ. 

π Μακρί,•α, σ. 993n. Χρυσοστόμου, 'Εγκc(ψιον flς Δροσiδα, l\Iigne, 
50, G91 · 692 ς'. 'Ι ω. ΛΙ ό σ χ ο u, Λειμωνάριον, Μ i g η c, 87, 2860ο. Βίος Κοσμii καi 
'Ιωάννου του Δαμασκηνου, ΑΙΣ, 4, 288, στ. 24. l\1. Η. Fοuι-ιηγ-1\-f. Leroy, 
Βίος {η. Φιλαρέτου (8 αt.), Byzantion 9 (1934), 161, στ. 22, 24. Νικηφόρου 
πρεσβυτ:~ρου Κωνστανι:ινοuπόλεω::: Βίο::: 'Ανδοέου σαλου, 1\fiσne 
111, 724.n. Βίος δσίας ΕUδοκίας, AS, Maι·t.1'~ 878,- §51. "ΣuμεcΟνος Μ~ τα~ 
φ ρ άστο υ, Μαρτύριον άγ. 'Αρτεμίου, Μ i g η e, 115, 1172 D. Β.λ. f.τι Κ α λ λ ί
νικον, σ. 204. Κουκου.λέν, σ. 26. Δουκάτον, σ. 65. 

4 Βίος όσίου Νείλου (10 αt.), Λf i g η e, 120, 164, κεφ, 99. SEC, σ. 894. 
σ Βίος Έπιφανίοu fπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου (G αl.), l\figne, 41, 44, κεφ. 

18. Θαύματα τίi)ν άγ{ων Κοσμά καί Δαμιανού (f:κδ. L. Deubner, σ. 12θ, στ. 36 
κέξ.). Γ λ υκdς, 499, 22 (Βόννης). Πρβλ. κσt Βίον Ευδοκίας, AS, Λfart. 1, 878, 
§ 51 (Εζησε κατ&. τΟν 2ον αίώνα Εν ΊΙλιουπόλει τf]ς Συρίας, καταγομένη f.x Σαμα
ρειτών)· ίδε καl Κουκουλέ,•, σ. 26. 

ι• Rίος Εύδοκίαι;, "Εν-&' α, .. , σ. 875, § 33. 

' ''Ένθ' ciν., σ. 875, § 33. Βίοι; όσίου 'Ισαακίοι1, AS, Maii 7, 253d. ΤΟ λε
κτίκιον fχρησιμοποtείτ;ο προσέτι καί δια η)ν μεταφορ(ι-'' (}σi}ε,,ών (ϊδε Βίον Θεοδc{ιρου 
Συκε([Jτου, ΜΑ, σ. 414, 19, 6 αl.), άJς καί εί'1πόρων γυναικών (Λύτόfi.ι, σ. 459 καi 
εlς τόν βίον καί Ci.fΗησιν του δσίου ΛΙαξ{μου (7 αl.), 1\figne, 90, 108Α): .:μ{1τ' flς 
ύ:τοζύγων, μlιτ' εlς λεκτίκιον και'f·εσ{l·i']ναι δυνύ.μενον». •Η λ~ξις έκ της λατ, 1ectica. 

., Β(ος τοϋ άγίου καi &ρχιμανδρίτου Δαλμάτου, ΒΕ, σ. ΗSα. Βίος ΕUτυχίου, 

Ή σορΟς ni)v οσιων &νδρiJΊν καl nJJν μαρτύρων, καtU τοi!ς πριδτους 

αlriΊνας, Ετί&ετο Επl yλωσσοκ/ιμοu κατεσκευασμένου Εξ άσιlπτων ξύλων 11 έκ 
μολύβδου, οϋτω δ' Εξεκομίζετο, Cιφοί1 πρώτον Ε:μυρίζετο δια <<τοϋ μύρου καl 

του μόσχου>> 1
• 

Δια τi'ιν μεταφορclν πρΟς ταφ1lν εl.ς μακρινtlν δπόστασιν, συνή{)·ως έπl 
, , ~ 'Q ~ ' ~ ' λ, 2 01 • κ)ί ιη-επισημων προσωπων, απετιvετο ο νεκρος εντος αρνακος ' η επι ι"\ '"' 

κεκαλυμμένης «χρυσ<J) καl πορφυρίδι» 1i τέλος ΕντΟς γλωσσοκόμου 3 • CΌπως 

δΕ Επl Επισήμων προσcόπων τής Πολιτείας καl τf]ς 'Εκκλησίας, οϋtω καl 

κατti τi}ν Ίc]μέραν τiϊς Εκφορflς ΟνομαστίίJν μοναχών καl C:iλλων όσίων &νδρών 

Εκηρύσσετο &ργία είς nlν πόλιν. Σχετικώς δ:ναφέρει δ Δανιiιλ ΣκητΗδtης 

(6 αl.), Οτι τΟν Ηάνατον τοϋ μοναχοίί ΛΙάρκου τοϋ σαλου ~:ν "Αλεξανδρείg, 

&.νήγγειλεν αί'Jτι)ς εl.ς τΟν Πάπαν τf)ς π6λεως «καl δ πάπας t<"i") στρατηλάτη 

καl κελεύει Ciπραχτα γενέσι1-αι Εν τίϊ πόλει>> .J. 

Κατ' εLδΊlσεις εκ τάη• πρω"ι~μων χριστιανικών χρόνων, εϊς τα μονασηlρια' 

Ίl Εκφορα του νεκροί! &.νηyγέλλετο δια τf)ς κρούσεως του ξύλου, τΟ όποίον, 

ά)ς σήμαντρον, Ε:χρησιμοποιείτο και εΙς U.λλας &·νάyκας του Εν τii μονi] βί.ου 

των μοναχών, ('i)ς Επl παραδ. πριlς άφύπνισιν αUτών καl πρΟς πρόσκληση• 

εLς προσευχ.1lν ''. <() Δανιiιλ ΣκητιόJtης {6 αΊ..) διηγείται περί τινος &ναχωρη-
" , ~ (.! , ~ " "Q ~ ' ,, {) του έν Αlγ,Jπτφ οτι, τουτου απομιωσαντος, «ως ουν ευηκαν αυτον εμπροσι εν 

του Ηυσιαστηρίου, κι.:λεύι.:ι (=ό 1iyούμΕνος) κρούσαι τΟ ξύλον, lνα καi πασα 
{] λω!ρα πυνάχ{}η (sίc) καl μεηΧ δόξης τΟ σ(:Ομα αlJτου κατατf.Ωη (sic)» r.. 

Καl δ Ίσ)(.iννης Μόσχος άναφέρει Εκ τΥjς μονf]ς τοίi (~γίου 2:άΙ1βα Εν Παλαι-

l\1 ί g· η e, 86, 2384Α. 'l'oί:i δσίου Θ ε ο δ άJ ρ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο u, Έ:τιτrJ.φιο; είς 

Πλάτωνα, AS, April. 1 (σ. XL, § 4). SEC, σ. 894, l\I i g η e, 105, 557- 560. Βλ. 
καί Καλλίνιχον, σ. 20Β. Κουκουλέ''• σ. 26. 

1 Β~ο:; καl μαρτύριον δ.γ[ας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27 § 32. Βίος Σuμει;Jν 

τοϋ Στuλίτου (Εκδ. Η. I.,.ietznlann, 1908, σ, 68, στ. 3 κέξ.) .:U.νtινεyκαν γλωσσόκομον 
μnλύβδινον». 

~ Βίος τοί:i όσίου ΕU&υμίου του νέου {9 α!..) (fκδ. Louis Petit, Paris 1904, σ. 
49, στ. 20). Σ υ μεcΟ'' ο ς Μ ε τ α φ ρ άστό υ, Μαρτύριον άγ~ου 'λρτεμ(ου, l\ίi gne, 
115, 1172c .:λ6.ρvακι τουτοv ~-νέ&εσαν καi εiς ι'iμαξαν Εν&έμενοι, fκόμιζον €πi η]ν 

Κωνσταντινούπολιν». 
3 13ίος Σuμειiη' τ;Jti Σtυλίτου 1 "Εν Ο" ιl.v., σ. 72, στ. 9 κέξ., :\Ι ί gne, 9G, 1316Α. 

κέξ. Βίος Ίyνατίοu πατρ. Κωνσταντινουπόλεως, ύπΟ Νικ{ιτα Παφλαy.όνο:;, l\1 i g η e, 
105, iJ57. Πίος Βασιλείου του ''έου (10 αL.), AS, Maι-t. 3 (act. gr., σ. "31, κεφ. 55). 

J Δανι1)λ Σκητιcότης, σ.13, στ. 33 κέξ. 
5 Κ a r 1 Κ r u m b a c h e r, Studien zu den Legeηden des l1ei1. T1Jeoι1o

sios, (Sitzungsb. deι- phil.· bist. 1.;;1. d. ].;:. Baj'er. Akad. cl. Y\liss. 1892, Heft ΙΙ, 
σ. 3!)~ χfξ.). Ί-Ι κρούσις τοϋ ξύλου συνεχίζεται dκιΊμη καt σΥΊμΕρrιν εν ταίς μοvαίς, 

{) Δανι1)λ Σκητιc\Jτης, σ. G7, στ. 21 κέξ. 'ίδε καί σ. 14, στ, 2-3 «κρού-
σατε τΟ κροί•σμα καί συνάξατε τοUς πατέρας». 
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στίνη Οτι «κρούσαντος τοίi κανονάρχου τΟ ξιJλον, έφ' Φ πάντας τοUς άδελφοlς 
συναχ{}ϊϊναι καl προπέμψαι τΟν τελευηlσαντα, έλ&u)ν δ γέρων καl ίδc!Jν τι'> 

λείψανον το\! &δελφοϋ Εν rfi Έκκλησίι;ι ... » 1
• 

Έκ τι'i)ν είδ1lσεων τούτων σι•νάγεται δτι απο τιtη' πράηων αίc{)νι:ιJV {}·U. 

ε1χε κα{tορισ{}-fί είδικf) πέν{}ιμος κροϋσις ταϋ σημάντρου ~. κατΔ η)ν ίJστερο

βυζαντινfιν δ€ περί.οδον καl τοϋ κιδδωνος, 1l όποία κροϋσις συνεχίζεται καl 

σήμερον εlς τι)ν κατιl τU.ς κηδείας κωδωνοκρουσία ν 3
• •Η πένitιμος κρούσις 

του σημάντρου μαρτυρείται Ύίδη καrcl τΟν 4ον αίcΟνα ύπΟ τού Γρηγορίου 

Ναζιανζηνοίi είς τΟν Επιτάφιον λόγον του,· tQ) 374, είς τΟν πατέρα αύτοϋ 

(Μ i g η e, 35, 1020Β). 'ΕνταiΗJα λέγεται ύπο τοϋ Γρηγορ(ου δτι ψυ

χορραγοϋνrος τοϋ JCατρός, κατέφυγαν είς τΟ ίερΟν Οπου «Ε:ζήτοuν παρα 

τοiί ίεροίί τΟν 'tερέα, παρδ. τοϋ μυστηρίου τΟν μuσταγωγόν, παρd τοϊi Θεοϋ 
τΟν Cίξιον παραστάτην' καl ταίiτα ήν, Εξαρχούσης της έμfις Μαρίας καl &να

κρουομένης τΟ τύμπανον, οϋ τΟ Επινίκιον, άλλα τΟ 'tκέσιον· καl τότε πρίίJτον 

dναισχυντείν μαθούσης {1πΟ τοϋ πάitους καl καταβοώσης τοϋ λαοίi τε όμοίως 

και τοίι ΘεοϊJ τοϋ μέν, συναλγείν πασχούση, καl προσφιλοτιμείσitαι τοίς 

δάκρυσι· τοίi δέ, εlσακούειν τών δεομένων, πάντων αUτΟν ntlν πρΟ τούτου 

θ-αυμάτων {καl γdρ εύρετικΟν τΟ πάσχειν) ·δπομιμν1lσκουσα». ~Η μαρτυρί.α 

αϋτη τοϋ Γρηγορίου, άναφερομένη προφανίίJς εϊς νεκρικΟν καππαδοχικΔν 
ε,Ίηιον, Ομιλεί περl ί.κεσίας κρούσεως τοίί τυμπάνου συνοδευομένης ί•:ιτΟ {tρη· 

νωδών κραυγών διαρκούντος τοίί ψυχομαχ1lματος. ~Η ί.κέσιος δμως αUn) 

κρούσις {}0: {jτο άναμφιβόλως πέv{}ιμος, διΟ καl &ντιδιαστέλλεται πρΟς τi}v 

Επινίκιον 11τοι τf)ν χαρμόσυνον. Παρόμοιον περίπου f{}ιμον ύπηρχε καl 

κατU ηlν άρχαιότητα Εν Σπάρτη, fν{Ιη χατα η\ν τελευη1" βασιλέως Εκρούετο 

μετάλλινος δίσκος, λέβης 4 • ΠαρU τοίς Κινέζοις ύπάρχει προσέτι τΟ f{l·oς, 

οί συγγενείς, κα,<t" δν χρόνον ό μελλο·θ·άνατος ψυχορραγεί, να τρέχωσt κύχλφ 

περl. η\ν οlκίαν κραυγάζοντες, κρούοντες &.καταπαύστως τΟν κό)δωνα καl 

&.νάπτοντες πλfι{}ος πυραύλων 5
• 

Εlς τα ε,<tιμα ταύτα, κατδ. τf)ν Επικρατοίίσαv σήμερον μεταξi' τών Ερευ~ 

νητών γνώμη'\.', ύπόκειται 1'Ί λαΊ~κ1l δοξασία περl τfις ΕκδιάJξεως τά'ιν κακο

ποιών πνευμάτων Εκ τf)ς οί.κίας του νεκροϋ καΙ δι." &λλων μέσων καl δια του 

1 Ίω. Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2860ο. 
~Βλ. καί Κοuκοuλέ,r, σ. 34·33. Ό Καλλίνικος, σ, 24.0, λέγει δτι 

κατ(k τi]ν κηδείαν f]χουν σήμαντρα ;-ω!. κώδωνες, r'i.νευ μνείας δμως τώ'\• πηγι7J''· 
9 ΛΣ, Γ', 334. 
4 Ί-Ι ρ οδό τ ο υ VI, 58. Βλ. Περi τί'jς κρούσεως μεταλλίνων δντικειμένων πρΟς 

U.:ταδίωξιν τοϋ κακοU καL εiς Σχόλ. Θεοκρ ίτο υ, Φαρμ. ΙΙ, 36 (C. \VendeJ, σ. 

278·279). Πρβλ. καi Ern. Saιnter, Gelη.ιrt, Hochzeit u. Tod, σ. 61. 
5 Ern. Samter, "Eνfi·' άν. 

I 

I 
I 
i 

f 

I 

llχου Εκ τών κραυγών καl τilς κρούσεως δ.ντικειμένων ξυλίνων 11 μεταλλίνων, 
με{}' ibv καΙ τΟ σιlμαντρον, τΩ ξύλον, ό)ς άνωτέρω, καl ό κώδων 1• 

l\:fεnl ηlv Επικράτησιν τοiί χριστιανισμοϋ, ό κcδδων (τύμπανον) f.χρησι

μοποιείτο πλέον 2 ώς κύριον μέσον πρι\ς Εκδίωξιν δul τfjς κρούσεcι')ς του τ(i)ν 
δαιμόνων, οί όποίο ι χατα τΟν &π6στολον Παύλον έδρεύουσιν έν τψ άέρι 3 • 

Πρι)ς την πίστιν αl1n1v συνδέεται καltϊ άπΟ τοίi μεσαιώνος &λληyορικt1 έρμη· 
νεία της κρούσεως τοϋ σημάντρου, δτι <<τΟ σιlμανδρον αlνίττεται τclς τιtlν 
dγγέλων σάλπιγγας καl διεγείρει τοi1ς άyωνιστUς πρός πόλεμον τ{όν άοράτων 
εχ-{}·ρών» 4

• 

Πέν{}ιμον ι:Οσαύτως κροUσιν τοiί ξυλίvοu σημάντρου νομίζω Οτι πρέπει 
να δεχ{}χί)μεν καl χατα τΊ~JV i:ΊποδοχΊlν τοϋ άγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου 
(5-6 αL.) ί1:ιτΟ τών Οπαδών τοϋ Σεβtlρου εlς ηlν παρα ηlν clερουσαλtlμ &πο· 
στολικi}ν Εκκλησίαν. Ούτοι προίiπήντησαν τΟν Θεοδόσιον κρούοντες τΟ ξύλον 
της άφυπνίσεως εlς άσuν1l{}η c'Οραν, δ δf: Θεοδόσιος κατηράσ&η αUτοUς διrl 
τούτο 5

• Ί-Ι κατάρα τοίί Θεοδοσίου {Jποδηλοί δτι ή χροϋσις τοίi σημάντρου 
Εγένετο πρΟς &ποδοκιμασίαν χαl Ε:κδίωξιν αύτοίί, ώς χαl σήμερον 1'Ί πέν{}ηιος 
κρούσις κατα ηlν Cίφιξιν η ηlν &ναχώρησίν τινος αποτελεί έκδήλωσιν άποδο~ 
κιμασίας, Εν άντιΗέσει πρΟς ηlν χαρμόσυνον κροίiσιν, Ε:νδεικτικιlν τfjς καλfjς 
διαιΊ-έσεως πρΟς ύποδοχήν. 

~Εκ τfjς διδασκαλίας τfις Καινfjς Δια81lκης δΕν φαίνεται δτι {ι ταφfι τιϊJν 
πιστ{i'>ν έ:πρεπε να γίνεται μετcl. -&ρησκευτικ6)ν τιμων 6

• 'Εν τούτοις {ι ~Εχχλη· 
σία, προνοοίiσα ύπΕρ της μετιl {}άνατον σωτηρίας τfις ψυχής, f]ρχισε λίαν 
πρω'lμως να συμμετέχη εLς τιΧς κηδείας τιΟν χριστιαvων, προπέμπουσα τΟ 
νεχρΟν σώμα ε'Lς τΟν τάφον μετU. δεήσεων και προσευχών πρ(ις τΟν ΘεΟν 
ύπΕρ τfjς ψυχfjς τού μεταστάντος. Οϋτω ηlν fναρξιν τfις κηδείας Εδt)λωνεν 1] 
Cίφιξις κληρικών 11τοι το-ϊΊ ίερέως καl τι'Ον διακόνων 1·) και τοϋ Ε:πισκ6που εlς 
nlν οlκίαν διU tl~ΙV f:κφορc!ν τού νεκρού 7 • 

1 Ρ. Sartori, Glocl{ensag·en u. Glockenaberglaιιbe, Zeitscl1ι-. d. Ver. f. 
νolksk. 7 (1897), 358·361. Ern. Saιnter, "Εν&' α, .. , σ. 61·62. Ν. Γ. Πολί
του, Λαογραφιχr'.ι σύμμεικτα, n·, 1921, σ. 172, 280-282. Πρpλ. και Rohde, 
Ps3·che 3 , ΙΙ, 28, σημ. 2. 

2 Ρ. Sartoι·i, "Eν'fi·' &ν., σ. 3GO. 
3 Έπιστ. πι_ιιΊς Έφεσ. 2, 2 «τΟν ιiρχοντα τί'jς f.ξουσίας του δ.έρος, τοϋ :τνεύμα· 

τος του νϋν ένεργοϋi'tος έν τοϊ; uίοίς της &πειtl-εία;» καί περαι.τέρω, 6, 12 < ... τα 
:τνευματικα τί]ς :τονηρίας ε,. τοϊς έπουρανίοις ... ". 

Κ. Krιιnιl)acher, 'Έν'fi·' &ν., σ. 360 (έκ χώδ. XV αL.). 
Usener, Θεοδ., σ. 82, στ. 11 κfξ. 

Ρ etrakakos, σ. 94. 
7 .Μ α κ ρ ίνα, σ. 993Α-Β καl δ Σ υ μ ε <!J ν Μ ε τ α φ ρ άστη ς ει;_ τόν ύπ• 

αύτοϋ βίον του Οσίου Εύ-&υμίου, έν Παλαιστίνη μονάσαντος κ.μτιΧ τΟν 5 αt., λέι•ει 
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"Ενιαχοίi οί προπέμποντες Εκράτουν εΙς χείρας μετrl. τών ,{}υμιαμάτ,ων 
καl Uνημμένας λαμπrί.δας ι, EνQJ οί μοναχοl τΎ)ς ΛΊ.γύπrου, κατα μαρτυριαν 

. , ) , ' ) ' ) ' , ' δ' ' ) ' του Δανιi]λ Σκητιώτου (β α ι. εφορουν ,ευκην στο ,ην, εκραrουν ε και κ ,n;-

δους φοίνικος· « ... &σπροφοροίiντFς οίJτως νriρ Εστιν τΟ ε8ος μετcl κλάδων»~. 
Μεηl τlιν Ciφιξιν τοίi κλήρου, &λλU καl πρ() αUriiς καl κατ6πιν, σuνfρ-

' ~ I ~ I ~ - <': 

ρεον εlς η'}\' οίκίαν, δπως &κολου&ησωσιν εις την εκφοραν, οι συγγενεις, οι 

φίλοι καl &:λλοι γνωστοl Ε.ν πεν{Ημφ περιβολ-ίi 3
, φέρσντFς εΙς τΟ:ς χείρας 

κηροl•ς καl c'tρόJματα χαl f)υμιά.μαrα. 

1/) "Η πρσπσιιπ1ι <σiί νεκρσiί. 

Περl τoii καταρτισμού κατ&. τοl•ς πρώτους αL&Jνας τlϊς νεκρωσίμου συνο
δί.ας δια ηΊν προπομπ1Ίν τoii νεκροϋ γνωρίζομεν Εκ τfις Εκφορ<Ίς τlϊς Μακρί
νης (379) εν Καπο:αδοκίι,χ. Ό Γρηγόριος Νύσσης λέγει σχετικώς δτι 1] κλίνη, 
Εφ' ής 1'1 σορός, Εφέρετο ύπΟ κληρικών Επl τιί:ιν Wμων κπl δτι «τoii γU.ρ λαού 
περl τfιν κλίνην πεπυχνωμένου καl πάντως &πλήστως Εχόντων τοϋ ίεροϋ Εκεί
νου {}εάματος οUκ ήν Εν εVκολίct την πορείαν fιμίν διανύεσΗαι· προηγείτο δΕ 
κu{}' έχάτερον μέρος διαχόνων τε καl ί_,πηρετών οUκ Ολίγον πλfιf}ος στοιχη
δΟν τοϋ σκηνώματος προπομπεϋον, τας Εκ κηρού λαμπάδας Εχοντες πάντες· 
καl ήν τις μυστικ1Ί πομπ1Ί τΟ γινόμενον, όμοφcδνως τΥjς ~-·αλμφδίας Ε.πl Εσχri
τους, κα{}ciπερ Εν τfi τι!Jν τριιΟν παί.tiων ύμνφδίq. μελ(ρδουμένης» 4

• ΤΎ]ς 
δ~ αποστάσεως οVσης έπτc'ι σταδίων «διU πάσης σχεδΟν τiϊς 1iμέρας μόλις τ1ιν 
δδΟv διηνύσαμεv· oU γU.ρ ε'ία τΟ πλΥ]Ώ·ος ... τΥιν πρι)οδον γενέσ-θ-αι)>''. 

<Η Δρyάνωσις αVηl τiϊς Εκφοράς riiς λ1ακρίνης, 11τοι 1i ψαλμφδία καl 1'1 

σrοιχηδι';ν κατ' άμφοτέρας τUς πλευρι1:ς του φερέτροu παράταξις των διακό
νων καl τών ύπηρετών, προσδίδουσα οϋτως Επισημότητα καl λαμπρότητα 

σχεtικ&;: «όρCJ δlο τόν τώ'ν ίερέων κλfιρο'\' 1 πρC.ς δΕ καl αUτΟν τόν fπίσκοπον λαμ
πάδας δι& χειρΟς έ'χοντας καl τ1)ν τοϋ σcΟματος προπομ>ηΊν U.ναμέΥοντας;•. 

ι Βλ. U.νωτέρω σημ. Βί.ος όσίοu ΕV&uμίου του νέου {9 αt.) (Εκδ. I.,ouis Petit, 
Paris 190!, σ. 50, στ. 2- 3): «κληρικ&Υ ίερι~ προπομπfl τιμcδμενnς, λαοίi εύσεβο\Jς 
καΙ. i}εοφιλ&ν γuναίων κηροφανείαις καταπυρσευόμενος ... ». 

2Δανι1)λ Σκητιώτης, σ. 56, στ_.19κέξ.Καlενσ.14,στ.4κfξ.,7,λέγε
ται δτι κατα τι'ιν κηδεία'' του Μά.ρκου σαλου εν 'Λλεξανδρείrt. : «ιl.νέβη πδ.σα iΊ Σκ1ιτη 
&:σπρα φορο\iντες μετα r.λάδων καί βα·tων ... ι7Jστε τΟ λείψανο'\: f.πl πέντε iιμέραις μil 
ταφηναι». 

:ι Γ ρ η Ύ όριο ς Ν ι', σ σ η ς, 'Επιτάφιος εLς Ιlλακί.λλαν βασίλισσαν, 111 i g n e, 

46, 88UA. 
Μακρίνα, σ. 993Ε. 

6 "Εν-&' &ν. 

εlς τιlv κηδείαν, fχω nlv γνόJμην δη εγενετο κατ& τΟ πρότυ;rοv άρχ<ιίων 

μουσιχι'Ον προπομπών καrU τΟ:ς ταφδ.ς καl μνήμας ήρώων καl μάλιστα κατU 

τfιν €πιτάφιον τελεπlν, τιΊν .προσδιοριζομένην ύπΟ τοϋ Πλάτωνος δια τοl1ς 

ίερείς (~όμ. IB, 947b · c): <<κορών δf χορΟν πεντεκαίδεκα καl &ρρένων Ετε

ρον περιισταμένους τfi κλίνη έκατέρους οίον {)μνον πεποιημένον fπαινον είς 

τοlΙς ίερέας έν μέρει έκατέρους (Jδειν, εϋδαιμονίζοντας Φδfi διU πάσης τfις 
1lμέρας ... παίδας δf: περl αUτfιν τtΊν .κλίνην Εμπροσ{}εν τ() πάτριον μέλος έφυ-

μνείν ... » 1 • Περl τfίς Επιδράσεως τσU άρχαίου τε/.εσrικοU κατU. τU.ς κηδείας, 

παρετ1lρησεν όJσαύτως ό Fr. Pfίster 2 δτι &ντιστοίχως πρΟς τσUς ϋμνους καl 

8πιταφίους λόγους τιΟν &ρχαίων καrΟ: τδ.ς ταφU.ς καl rΟ:ς μνήμας tiρώων διε

μόρφωσαν καl οί χριστιανοl τΟ τυπικΌν τfις κηδείας χαl τού Εορτασμού τi)ς 

μηlμης τών dγίων καl τών μαρτύρων ύπΕρ τής πίστεως, εLσαγαγόντες πρΟς 
τοίς Ciλλοις καl ψαλμφδίας καl Επιrαφίους Εγκωμιαστικο\!ς λόγους πρΟς 
ϋμνησιν αUτώv- οϋτω φέρεται Εν τό) βίφ τiϊς Σωσάννης Εν Παλαιστίνη ή 
ΕχφορΟ: <<Εν ψαλμοίς καl ίJμνοις καl ψδαίς πνευματικαίς>> 3

• 

ΚατΟ: η)ν κηδείαv τiiς Λ'lακρίνης, ώς λέγεται &νωτέρω, πάντες οί με

τέχοντες αUτης Εκράτουν λαμπάδας. Έκ τών άyιολοyικών μνημείων fχομεν 

πολλιΧς περl τοϋ Ε-θ-ους τούτου μαρτυρίας. Οϋτως Εκ τοϋ βίου Ίωάννου τοϋ 

~Ελε1lμονος (7 αι) μαρτυρείται Οτι Εχκομιζομένου τοϋ Βιταλίου, rοϋ ύπο

στηρίξαντος τU:ς πόρνας, αύται <<μετU κηρών καl λαμπάδων προεκόμιζον 

α\JτΟν κλαίουσαι>> 4
• Τού όσίοu Νείλου (10 αl.) &ποδημ1lσαντος, οί &δελφοl 

τi)ς μονfις τfις Κρυπτοφέρρης «διαβαστάσαvτες ηΊν κλίνην μετU. χηρών καl 
Ηυμιαμάτων καl ψαλμφδιών» 11γαγον τΟν νεκρΟν πρΟς ταφήν» ''. cO Συμει~ηι 

Μεταφψί.στης εν τ(:ρ βίφ rYjς όσίας ΕVσεβίας, αποβιωσάσης Εν Μυλάση τllς 

Καρίας καηl τΟν 5 αL., λέγει, Οrι «οϋτω την κλίνην διαβαστάσαντες ύπΟ :ιτολλQJ 

τψ φωτl τών λαμπάδων καl τοίς &ρώμασι διc1. μέσης ήγον τfις πόλεως>> 6 • Καl 

F.ίς τΟν βίον τoii 'Ανδρέου σαλού ύπΟ Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνστα-νη

νουπόλεως (10 αL.) &ναφέρεται, Οτι κατ(Ι τΎJ\' κηδείαν μεγιστc'iνός rινος «πλi]-

11ος δ€ &ναρί{:}μηrον περιιlει αfJτ(J), βοή τε τών ψαλλόντων μεγίστη 1Ίκούετο, 

πlυl-&η δΕ κηρών καl {}υμιαμάτων, i}ρfινός τε χαl κοπετΌς τών συγγενών 

1 Βλ. πλείονας Jρχαίας μαρτυρίας παρ α F r. Ρ f i s t e r, Der Reliqι1ienknlt 

im Altertum, Halbband 2, Ωiessen 1912, 497 r.έξ. 
2 "'Εν-&• r}.'\•., σ. 499. 
3 AS, Sept. 6, 169, § 15. 
1 "Εκδ. Gelzer, σ. 74-, στ. 25 κέξ. · ϊ.δε καi εκδοσιν τοϋ βίου του 'Ιωάννου του 

Έλει]μο'\•ος ύ;τU Η. Delebaye, εν Anal. Boll. 45 (1927), 62, στ. 39 κέξ. «;τά

σαι αί. πόρ'\'αι πρΟς τη·v του λει-ψύ.νου κηδείαν προεκόμιζόν τε τοϋτο μετ:&. λαμ:τάδων 
xnl &ρωμάτων». 

lΊiigne, 120, 161, κεφ. 99. 
~ 1\fig·ne, 114, 997Β. 
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Εξήρχετο .. ' καl tδοl.Ι εμ.προσ&εν τών μανουαλίων πλfι"θος αlf}ιόπων δαιμόνων 

Επορεύετο ... >> ι. 

~Η συνοδία αύτ1l τού νεχροϋ πρΟς την τελευταίαν κατοικίαν του μετό 

κηραψίας και λαμπάδων καl {}υμιαμάτων καl &ρωμάτων r1πετέλει Ε&ος παρα

δεδεyμένον είς Ολον γενικώς τΟν χριστιανικΟν κόσμον τοϋ βυζαντινοϋ κρά

τους κατα nlν πρωτοβuζανtιν11ν Υ}δη περίοδον' τοϋτο δε ύπάρχει καl μέχρι 

τiiς σήμερον διαδεδομένο ν είς Ολους τοl1ς χριστιανικους λαούς τΥjς Εl!ρώπης 11
• 

Δέον δμως να παρατηρ1lσωμεv Οτι ή μετ~ &νημμένων λαμπάδων προπομπtl 

τσίi νεκροϋ συνηt~ίζετο flδη παρcl τοίς Ρωμαίοις 3 • Ή τόσον εύρεία Εν 

τούτοις διάδοσις τοϋ ΜΗμου τούτου είς τΟν βυζαντινΟν κόσμον μετU τi)ν έπι

κράτησιν τοϋ χριστιανισμού, Επιτρέπει εlς fιμdς νU δεχftώμεν Οτι ή 'Εκκλησία, 

εκ τi\ς ειtvικi\ς παραδόσεως υlοiiέτησεν εlς τaς κηδείας τi]v λαμπαδοφορ[αν 

και κηραψίαν γενικώς, κατU τ·ην Ε.κφορUν κατ· άρχάς, 'ίσως Επl τΟ Επισημ<S

τερον, τών μαρτύρων καl άγί.ων, ό)ς καl τιίJν ίεραρχ/i>ν καl τών &ξιωματού
χων τΥ)ς πολιτείας 4 • Οϋτω κατΟ: τfιν εκκομιδ1lν, τψ 311, τοϋ λειψάνου του 

μαρτυρικΟν ilάνατον ύποστάντος Πέτρου, Επισκόπου 'Αλεξανδρείας, οί πιστοl 

προέπεμψαν τοίiτον φέροντες τα σύμβολα τfjς νίκης, δηλαδll φοίνικας, &νημ

μένους κηρούς, «{ψνφδοίiντες, -θ·υμιιί.")νtες, {}ρίαμβον οϋρανίας νίκης Επιτε

λούντες» 5
• 

Την διακοσμητικ1)ν καΙ τιμητικiJν σημασίαν τfις κηραψίας κατΟ: τ1)ν 
κηδείαν τονίζει καl ό Χρυσόστομος λέγων σχετικώς: <<ΕΊπΕ γάρ μοι, τί βού

λονται αί λαμπάδες αί φαιδραί ; ούχ c~)ς &&λητ&ς αϋτοiJς -)rροπέμπομεν; τί 

1 Μ i g η e, 111, 724 Β. Βλ. Ετι περt κηραψιών χα\. i}υμιαμάτω'\': Θαύματα 
των άγίων Κοσμa καi ΔαμιανοU (f!κδ. L. Πeubner, σ. 129, στ. 36 γ;έξ.). Βίον άγίου 

Δαλμάτου, ΒΕ, σ. 148α. Βίον όσίων Παύλου έπισκόπου καi 'Ιωάννου πρεσβυτέρου, 

ΑΙΣ, 5, 377, στ. 21 κέξ. Θ ε ο φ υ λ cί.κτο υ & ρ χ ιεπ. Β ο υ λ γ α ρ ία ς, Μαρτύριον 
τών 25 μαρτύρων, I\.figne, 126, 188c. 'Ίδε καί I:>etrakakos, σ. 101; Κου

κουλέν, σ. 31. Λουκ&τον, σ. 67. 
2 Ρ. S a r t ο r i, I<'euer u. Licht im Totengebrauche, Zeitschr. des Vereins 

f. Volksk. 17 (1907), 366 κέξ. Ern. Samter, "'Ε'\{γ &ν., σ. 77. Karl Freu
d e η t h a 1, Das Feuer im deutschen Glauben u. Brauch, Berlin u. Leipzig 
1931, σ. 148 κfξ. Α r n. ν a n G e n η e p, "Εγ{}' &ν., σ. 74:4- 745. 

s Β 1 ϋ m η e r, σ. 492. Νομίζω δτι δΕν Εχουν δίκαιον ό Mau, Εν Ρ a u 1 J'
\Υ i s s ο'" a, RE, Bd. ΠΙ, στ. 350, εν τφ άρ-&ρψ Bestattung καi ό Ε r n. S a m
t e r, 'Έν6·' &ν., σ. 77, σημ. 8, ύποστηρίζοντες δt:ι 1Ίνάπτοντο oi γ;ηροί .λόγφ της έκ
φορ&ς τοϋ νεκροU κατά ηΊν διύ.ρκειαν της νυκτός- ϊδε καi Ρ. S a r t ο r i, "Εν{}.' &ν., σ. 
371. 'Ότι δμως οί Ρωμαίοι f!-&απτον τοi.ις νεκρούς έν καιρψ 1Ίμέρας, ϊδε G. G i ιιs
s a n i, La νita dei greci e dei Romani, παρά Λ ο υ κ ά τ φ, σ. 68. 

4 Οί!τω περi τόν νεκρόν τcΟν αUτοκρατδρων Μεγάλου Κωνσταντί'\•ου καl τοίί 

Κωνσταντίου, βλ, Φ α ί δ ω ν ο ς Κ ο υ κ ο υ λ έ, TV. κατCι. τ1)ν ταφ1lν τών βυζαντt'\•ΟΟν 
βασιλέων, Έπ. Έτ. Βυζ. Σnουδf"Uν 1 ΙΕ' (1939)

1 
59 καi Ι{ α λ λ i ν ι χ ο ν, σ. 241. 

5 Μ i g η e, 18, 465. 
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δΕ οί f.μνοι; ουχι τUv ΘεΟν δοξάζομεν καl εύχαριστούμεν ; ... >>ι· ούτος προσ
i}έτει &κόμη δτι αί λαμπάδες συνεβόλιζον καl τ1)ν πορείαν Εκ τοίi σκοτει\•οϋ 

βίου πρΟς τΟ &ληftινΟν φώς 2 • 

Πλ1)ν τών Ρωμαίων δμως, ώς άνωτέρω, 1] χρησιμοποίησις τfις φλογΟς 

εiς τα περl τΟν νεκρΟν Ειttιμα ήτο yνωση) καl είς τοl,ς 'Έλληνας, σ1lμερον δf 

&παντ{t ο1'1 μό,:ον εΊς εϋρωπα·ίκοUς λαοUς άΗα καl εiς &σιατικο-Uς καl &λλους 

προηγμένους καl μη εΊς τΟν πολιτισμ<Sν 3
• 

Ή άρχικΥι χρfισις τών &νημμένων δQ.δων καl κηρών καΙ. τών φώτων, 

πλ1)ν τού σκοπού τοίi φωτισμοϊi τοίί τάφου δια τfις τοπο{}ετήσεως Εσωτε

ρικιίJς καl Εξωτερικώς λύχνων η τiiς {}ερμάνσεως τοϋ ζώντος κατιi τi}v λα'ίκ1Ίν 

πίστιν E.v τcί) τάφφ νεκρού\ άπεσκόπει κυρίως καl είς &ποδίωξιν τών κακο

ποιών δαιμόνων, ψυχών νεκρών, πρΟς προστασίαν οϋτω τού νεκροίί Εξ 

αUτών καl -μάλιστα τών Επιζώντων οίχείων του Εκ roU κινδύνου δι' αϋτοlJς 

τών ftανατηφόρων πνευμάτων (ψυχών) 5
• •Η πίστις αl,τη περl τών κηρών καl 

τώv λαμπάδων ύπΥjρχε συνειδηη) εl.ς τΟν λαΟν καl κατ& τοt,ς χριστιανικοl,ς 

χρ<Sνους, ώς μαν&άvομεν Εξ Επιστολfις τοίί ·rερωνύμου (i· 420) 6 καl Εκ τού 

βίου ΣυμεΟ)ν τοϋ Στυλίτου, συγγραφέντος ύπΟ τοίί μαθ·ητού αυτού Άντω· 

ν ίου κατ& τΟ δεύτερον Ύ]μισυ τού πέμπτου αiώνος 1 • «Ό μακάριος ΣυμεΟ)ν 

Εξηλ&ε τοίi μοναστηρίου καl Επορεύι'}η εlς Ερημον τόπον ΕγγiJς φρέατος 

1 Βλ. παρU. Καλλινίκφ, σ. 242. Petrakakos, υ. 101, σημ. 21 καί 
Λουκάτφ, σ. 73, §4. 

2 Βλ. παρά Κουκουλέ, σ. 34. 
g Th. 'Y3.c1Ίter, 'Έν.f}' d.'\•,, σ. 44. Ern. Samter, Antike η. ωoderne 

Totengebrauche, Neue Jahrb. f. das klass. Altertuιn XV (1905), 34-36. 
4 Β-ίος Θωμα\:δος έΛ• Άλεξανδρείςι,. SEC, σ. 603, στ. 32 χέξ. Βλ. Γ ε ω ρ γ, 

Σωτηρίου, Χριστιανικ1l καi βυζαντιν1ι δ.ρχαιολογία, Α', 1942, σ. 43. Ρ. Sarto
ri, Feuer u. Licht, 'Έν&' ά'\•., σ. 371, 374, 385. Kar1 Freudenthal, "Εν&' 
αν., σ. 9. 

5 Βλ. Ρ. Sartori, "Eνf.l·' αν., σ. 361 κέξ. Saιnter, "Εν{}? άν., σ. 76 κέξ. 
79 κέξ. Κ. F Γ e u d e η t h a 1, "Εν&' αν., σ. 2 κέξ. 5 κέξ. καΙ. ε'\' Hand\vδΓt. c1es 
deutschen Abe.rgl. ΙΙ, 1111 Εν άρ&ρ. Fackeln. Pauly-Wisso\\'a 1 RE, VI, 
1953, δ:ρ&ρ. Fackeln. Γ. Α. Μέγα~ Μαγικαl καl δεισιδαίμονες συ'\'1]-&ειαι πρός 

άποτροπtlν Επιδημικόη• νόσων, Έπετ. του Ααογρ. •Αρχείου της 'Ακαδ. Ά&ηνΟΟ'\•, f!τ. 
1943 • 1944, σ. 56. •Εξ &ρχαίω'\' δοξασι6Όiν περl. της κα&αρτικfjς δυνάμεως του πυρός 

διετύπωσαν Κλήμης δ Άλεξ. καΙ. ό 'Ωριγένης τiιν διδασκαλία\' περί του καf.Ι·αρτηρίου 

πυρΌς της ψυχfις. Δ η μ. Σ. Μ π αλά.._, ο υ, Πατρολογία, 1930, σ. 158, σημ. 6. 'Εκ 
του Ώριγένους παραλαμβάνει Γρηγόριος ό Νύσσης λέγων δτι «oL ταύτης d.μύητοι. τί)ς 
χα&άρσεως, αναγκαίως τc'J) πυρί κο:Ο·αρίζονται», tδε Δ η μ. Μ π α λ α ν ο ν, "'Εν-&' &ν., 
σ. 332, σημ. 3. 

c Βλ. }•' ι·. J. D δ 1 g e r, l~ν Antil{e nnd Chrίstentnιn, Υ (1936), 290. 
r 'Ίδε Η. Lietznιann, Rν Texte u. Unters. zηr Gescl1. ιi. a1tcJn·istι 

I.,.iteratnr, Bd. 32, Heft 4, σ. 19. 
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&ρχαιοτάτοι•, fν cb ϋδωρ οUκ fιν, πλfl-θος δΕ πνευμάτων &χα{}· άρτων tiικει εν 

αϋτq)· ο{• μόνον δΕ τοϋτο, δ.λλα καl άσπίδων πλ1ϊ{tος καl Οφεων καl σκορπίων 

καl παντοδαπών έρπετciJν» ι. Ό &ρχιμανδρίτης τf)ς μονfjς πληροφορη-θεΊς 

τοϋτο εΊπεν είς το1\ μοναχούς: «Άπέλ&ετε καί, ποι1lσαντες εύχ1lν, κατέλ{}ετε 

μετU λαμπάδων καl ζητήσαtF. αUτόν. Οί δΕ &πελ{Μντες Επl τΟν τόπον τοϋ 

φρέατος καl ΠΟιΙlσανtες ε\tχJlν ... τότε κατ)iλθον εν τψ φρέατι πέντε μοναχοi 

κρατοϋντες λαμπάδας" ίδόντα δΕ τα έρπετα τU.ς λαμπάδας εφυyον f:ν ταίς 

γωνίαις τοϋ φρέατος» 2
• Ένδεικτικη ετι τijς πίστεως δτι &κολου{}οίiσι τΟν 

κηδευόμενον νεκρΟν κακοποια πνεύματα, είναι ή μαρτυρία τοϋ Ν ικηφόρου 

πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως εί.ς τΟν βίον τοίi 'Ανδρέου σαλοίi, κα{}! 

11v ό Άνδρέας συνανηlσας έν Κωνσταντινουπόλει τ1)ν έκφορU:ν rοϋ νεκροii 
μεγιστάyός τινος «ι3εασάμεvός τε ό τοϋ Θεοϋ {}εράπων 8 τΟ έξόδιοΥ ... καl 

έννεΟς γενόμενος έπl πολλην όJραν βλέπει· καl ίδοU Εμπροσ{}εν τών μανουα

λίων πλfί{}·ος δαιμ<Sνων αί.{}ιόπων έπορεύετο, σφοδρότερον τών ψαλλόντων 

κράζοντες τΟ οUαί. .. τούτο τΟ φοβερΟν δρα μα τοϋ δικαίου βλέποντας και 

ίδοlt Ciρχων τ{Ον πονηρ&v δαιμόνων &πηγριωμένους Εχων τοiJς δψ&αλμούς ... »4
• 

~Ομοίας dvτιλ1lψεις &παντώμεv, ώς ε'ίπομεν καl &νωτέρω, καl είς ηlν είς 

ψυχορραγοϋντας &κολου~ίαν τfις Έκκλησίας : « Ίδοi..t έφέστηκεν Οχλος τών 

πονηρών πνευμάτων ... καl κράζουσι σφοδρώς έκζητοίiντες &ναιδώς ηlν ταπει

νΛν μου ψυχ1lν» 5
• 

Παρα τα πονηρό: δμως ταUτα πνεύματα, τU όποία έπl &δίκων &ν{}ρώ

πων κατέχουσι τΥ1ν πQωτοπορείαν, ηΊν έκκομιδ1Ίν τοϋ δικαίου συνώδευον 
?:ί.γγελοι, ΟJς μαρτυρεί ό Χρυσόστομος' ό δίκαιος, λέγει, «--θαυμαστην Εχει 

τi]ν έκφοράν, δ.γγέλων παρόντων καl ψυχ1Ίν όδηγούντων» 6
• 'Ομοίως καl 

δ Οσιος Νικ1']τας (9 αί.) «τοίς έλθ·οiiσιν &γγέλοις συνεξεδ1lμησεν» 7
• 'Άγγελος 

ι'iκολουftεί &κόμη καl κατ α τi]ν κηδείαν του άμαρτωλοίJ, &λλ. εΥ-ναι κατηφf]ς 

καl {}ρηνι'Ον, διότι τ1Ίν ψυχi]ν τοίi νεκροΊ:' Εχει κληρονομ1lσει ό διάβολος 8 • 

Δι<l- τοϋτο πρΔς προστασί.αν του νεκροίι Εκ τών πονηρών πνευμάτων τών 

περιστοιχούντων αUτΟν καl τσUς μετέχοντας τiiς κηδείας, Εχρησιμοποιοϋντο, 

1 • Α. Π α π α δ οπού λ ο υ -Κ ε ρ αμέ ω ς, Συλλογ1) Παλαιστ. :ι.;αί Συριακής 

άγιολογίας, Α', 190ί, σ. 64, στ. 21 κέξ. 
~ Ά. Παπαδοπούλου·Κεραμέως, ''Εν{)' άν., σ. 65, στ. 16 κέξ. 'Η 

πίστις περi της ciποδιωκτικfjς δυνάμεως τοϊί πυρός ύπάρχει καί σ1lμερον εiς τΟν λαόν· 

βλ. Ξ. 'Ά κ ο γ λ ο u, Λαοyραφικi.ι ΚοτucΟρων, 1939, σ. 129. 
Ό • Ανδρέας Σαλός. 

4 Migηe, 111, 724s-c. 
5 Ίωύ.νν. Μαρτίνου, 'Έ,•-&' &ν., σ. 408. Δαίμο\•ες, προσπα.Ο·οϊίντες , .• δπα-

γάγωσι η),, ψuχ1lν δ.ναφέρονται πολλαχοϊί της νεκρωσίμου δ.κολου-&(ας. 
6 Έγχώμιον ε1ς Δροσίδα, Μ i g η e, 50, 692, στ. 51-52. 
7 'Επιτάφιος εί; δσιον Νικήταν, AS, April. 1 (σ. ΧΧΥΙΙ, § 48). 
8 Βίος 'Ανδρέου Σαλοϋ, 'Έν-&' δ-."ι•., σ. 724 · 725. 
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πλf]ν t(ί)ν ίκετευτικων πρΟς τΟν Θει)ν παρακλ1lσεων τiiς 'Εκκλησίας, καl 1l 

η I ' ' ' ) 'δ " δ' ' ' "δ ' ' κ ρωηα και αι ,αμπα ες, ετι ε προς τον ι ιον σκοπον και τα &ρώματα καl 

f}·υμιάματα, καl ταύτα κατ' &ρχαίαν έπίσης πίστιν, κα-θ-' 11ν «λύχνων ... δσμlις 
o{J φι/.οϋσι δαίμονες» 1

• 

Πλ1Ίν τούτων ε!.ς τ1Ίν Α'ίγυπτον καl Παλαιστίνην κατα ηΊν πρωτοβυR 

ζαντιν1Ίν πcρίοδον, οί προπέμπτοντες τΟν νεκρΟν μοναχοϋ η κληρικοϋ, Εν τοίc 

μοναστηρίοις κυρίως, Εφερον προσέτι εlς χείρας κλάδους έλαίας καl φοί: 
νικος. Οϋτω μετU φοινίκων έξεκομίσ&η δ νεκρΟς τοϋ έπισκόπου Άλε/Ξαν

δρείας Πέτρου (t 311) ~· όμοίως «μετU κλάδων καl βα·ίωv» δ εύσεβής, πρ4)ην 
μοναχός, Μάρκος έν Άλεξανδρείg 3 καl «μετΟ: βα'Cων, κλciδων Ελαιών» μοναχαl 
έν Θηβα'ίδι 4

• Εις τΟ μοναστήριον τοU άγίου Φιλίππου έν Παλαιστίνη, οί 

μοναχοl κατα t1Ίv ί3κφορό:ν τiiς άγίας Σωσάννης Εφερον «βαfα μετα καl 
κηρών»''. 

Οί κλάδοι τiiς Ελαίας καl του φοίνικας, ώς παρετηρήσαμεν &νωτέρω 
(σ. 82 R 83), εtχον δ.πΟ τfίς &ρχαιότητος χΗονίαν σημασίαν, Lδία δ' Εκ τού
των έπεβλή-&η δ φοίνιξ παρα τοίς χριστιανοίς κατα τδ.ς ταφUς aJς σύμβολον 
τiiς νίκης τοϋ πιστοU κατΟ: τού {}·ανrf.του r;. 

Ό κηδευόμενος νεκρΟς φερόμενος έπl κλίνης &κάλυπτος τΟ πρόσω
πον- κατα τΟ &ρχαίον παρα τοίς "Έλλησι 8 καl Ρωμαίοις \) it{}oς, 1iyεto Επl τΟ 

Ά-&ην~ί.οu; Δειπν. Γ, 58 (σ. 442α). Πρβλ. καί Ο. Gruppe, Griecb. 
11-I_γthol. u. IZ.elιgωηsgesch. ΙΙ, l\fίiηcheη 1906, σ. 894. Τι71ν fi-υμιαμάτω"ι• Ε.γίνετο 
χρi'jσις ύπΟ των χρισηανο1ν Εξ dρχΎjς εt; νεκρικό: ''όμιμα, επεζητεtτο δΕ: διU: τijς βα

ρε(ας riρωματικi]ς αύτών όσμijς (π. χ. τοU λιβάνου) καl τοϋ καπνοϊί αύτοJν J1 dποδίωξις 
τών κακοποιcίη• Π"ι•ευμάτων. Βλ. π. Ν. τ ρ ε μ π έλα, Ci.ρitρ . .0-υμίαμα εν Μεγ. Έλλ. 

Έyκυκλ. 12, 735α. J\I a r z e 11, \Veihrauch εν Haηdwδrt. d. deutsch. Abergl. ΙΧ, 
284 και Ο:ρ-&ρ. Raucheη, Αύτό'Ι'Ι·ι, VII, 524. 

2 Βλ. καl &νωτ., σ. 140. 
3 Δανι1)λ Σκητιώτης, σ. 14, στ. 5. 
4 Π α λ λ α δ ίο υ, Λαυσ. ί.στορία, Μ i g η e, 341 1105c. 
δ AS, Sept. 6, 159, § 15. 
rι "Ιδε άνωτ., σ. 83. 
Ίωύ.ννοu Μόσχου, Λειμωνά.ριον, Migηc, 87, 2932Β «Vεωρώ νεκρΟν 

Ε.ξοδιζόμενον καλιlις φοροϋντα» Εν' ΑλεξανδρείΙJ. ''Ιδε καί Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν, σ. 244:-245. 
Κοuκοuλέν, σ. 37. Ν. Γ. Πολίτου, 'Η κάλυψις των Εκφερομένων νεκρών, 
Λαογρ, Γ' (1911), 694- 695. 

, Ιlερl του ε&ίμου τούτου μαν-&ύ.νομεν εκ της απαγορεύσεως αlιτοϋ: ϊδε νόμον 
της 'Ιοuλίδος Εν Κέω (5 αι. π.Χ.). Zieheη, Leg. Gr. Sacr. 93Α (σ. 260) καl 
D i t t e η b e r g e r, S:,γll~, &ρ. 1218, στ. 10 · 11 : «τΟν ·-D--ανό[νJτα [φέρεν Ι κjατακε
καλuμμένον σιωπfιι μέχρι /Επl τό σJfιμα ... ~, καi διύ.ταξι-ν τών ΛαβuαδώνΕ·ν Δελφοί>:: 
(400 π.Χ.) c:τQγ δiΕ: \'εκρΟν κεκαλυμμένον φi~ερέτω σιγdι», Zieben, "Εγ'fi-ο'ά"ι•., 74c: 
στ. 14 -15 (σ. 217). Πρβλ. καί Β. S c 11m i d t, Totengebrauche, Εν ArchiY f. Reli
gionswiss. 24 (1926), 306. 

rJ Blίiιnηer, σ. 495, ΛΣ, Γ', σ· 334, σημ. 3, 

ΕΠΕΤΗΡΙ};; ΕΤΑΙΡΕΙΑ};; BYZANTIN.QN ~Πι:ιΥΔΩΝ, .. Ε1'Θ6 Κ' IQ 
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τιμητικώτερον δια μέσης τiϊς &γ οράς τfjς πόλεως 1
• Σχετικώς λέγεται εiς τΟν 

βίον τijς όσίας ΕfJσεβίας (5 αt.) εκ Μυλάσης τiiς Καρίας, δτι «tJ]ν κλίνην 

διαβαστάσαντες ύπΟ πολλψ τψ φωτl τών λαμπάδων καl τοίς &ρά*ασι δια 
μέσης fιγον τfjς πόλεως» 2

• 

ΕΙς τaς λαΙκaς κηδείας συνή{Ιως μετa τiiς {}ρησκευτικiiς ψαλμφδ ίας 
1iκούετο καl «ό {}ρfjνός τε καl κοπετΟς τιίιν συγγενών» 3 τοϋ Εκκομιζομένου' 
Επt τών &ξιωματούχων τiiς Εκκλησίας καl τfjς πολιτείας τόσον fιτο τΟ συρ~ 
ρέον πλή{}ος του λαοϋ 1 πλ1lν τών άντιπροσώπωv τοϋ Κράτους καl τijς Έκκλη
σίας-, ωστε {ι δλη έκφορcl έλάμβανεν έπίσημον καl πάνδημον χαρακτf1ρα. 

'Ενδεικτικώς περl τούτου παραδέτομεν ένταίJ{}α ειδήσεις περl τijς κηδείας 
τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Εύτυχίου (6 αί.) : «πλ1lρεις αί &γοραί, 
στοαί, διώροφα καl τριώροφα καl τα ύπf:ρ τούτων, Επέκεινα· τών Sκείνον 
παραπεμπόντων, προηγουμένων, επομένων, άλλήλοις έπεμβαινόντων, μυριriδες 

γένους παντός, 1iλικία πάσα, οί περl τΟν βασιλέα Ενδοξοι πάντες, έξαιρέτως 

δΕ ό τοϋ δήμου τi]ν εϋταξίαν πεπιστευμένος Επαρχος, δς πάντας ύπερενίκησε 

τιμήσας ύπερβαλλόντως τοϋ άγίου τi]ν προπομπt)ν ... πάν γένος στρατιάς, πάσα 
τάξις ίερατικiϊς λειτουργίας, μοναστών άπειρα πλή1Ίη, ψαλμcρδίαι {}ρήνοις 
ύπερνικώμεναι>> '· Πλiϊ13ος λαοϋ παρηκολού-θ·ει €τι καl τδ.ς κηδείας τών πλου
σίων, οι δποίοι, πρ:Ος έπίδειξιν τοϋ πλούτου αϋτών, έξεκομίζοντο έπl διαχρύ
σου κλίνης, ένδεδυμένοι δια χρυσό>ν καl μεταξωτών ίματίων .;. τοίiτο δέ, 
διότι έ&εωρείτο ϋβρις, ό)ς παρεηlρησεν δ Φαίδων Κουκουλές, ή πτωχικtΊ 
έκφορ& πλουσίου 6 • Οί Ciγιοι Ciνδρες;Εξ &ντι{}έτου, &ποστέργοντες ηΊν μεγάλην 
συρροiιν τοίί πλή-θ-ους και έπι{}υμοϋντες ν~ άπέλ11·ωσι τοίi κ6σμου και κηδευ
i}ώσιν ήσύχως καl άνευ 13-ορύβσυ πολλοϋ, ό)ριζον πρΟ τfjς Εκπνοfjς αVτών, 

1 Λουκdtος, σ. 70. 
2 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, Βίος όσ. Εύσεβίας τη.; μετογομασ&είσης 

Ξένης, Μ i g n e, 114, 997Β. 
~Βίος 'Ανδρέου Σαλοϋ, Migne, 111, 724Α, βλ. καί Κουκουλέν, σ. 

33. Δουκάτον, σ. 70-71. 
4 Βίος Εύτυχίου πατρ. Κω·νσταντινουπόλεως, Μ i g n e, 86, 2384 Β. 
0 Μαρτύριον άγίου πρωτομάρτυρας Στεφάνου, ΛΙΣ, 5, 38, στ. 15 κέξ. Βίος καί 

μαρτύριον άγ. Εύδοκίας, AS, Mart. 1, 878, § 51. Χ ρ υ σ ο σ τόμο υ, 'Εγκώμιον είς 
Δροσίδα, Μ ί g n e, 50, 692, στ. 4 κέξ. «τΟν Επί τής κλί\•ης της διαχρύσου φερόμενον ... 
τΟν ίμάτια σηρικα καί διάχρυσα ... ». Τ ο ϋ α υ τ ο ϋ, Όμιλ. είς άγίαν Πελαγίαν τi1ν Εν 
'Αντιοχεί~, Migne, 50,582 γ':Ιω. Μόσχου, Λειμωνάριον, Mίgne, 87, 2932Β. 
Βίος •Ανδρέου Σαλοϋ (10 αί.), Mίgne, 111, 724Α~Β. Συμεό)νος Μεταφρά~ 
σ τ ο u, Μαρτύριον τοϋ άγίου Ούάροu καί τGJν σUν αίJτψ, Μ i g η e, 115, 1153c, βλ. 
καί Κ ο υ κ ο υλέν, σ. 30. 

6 Κουκουλές, σ. 29. 
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Εκείνους τοlι-; όποίους llt}ελov ν(J. παρίστανται κατU τΟν Ίtάνατον χαl ν' &κο

λουΏ-tlσωσι κατόπιν τ1Ίν κηδείαν α1Jτών 1
• 

Προπεμπόμενος οϋτως δ νεκρός, διεκομίζετο, ό)ς καl σήμερον, εlς τfιν 

Εκκλησίαν Εν-3-α Εψrlλλοντο είς αUτΟν οί έξόδιοι ϋμνοι. Περl τούτου μαρτυ

ρείται εlς τΟν βίον τf)ς άγίας Σωσάvνης Εν Παλαιστίνη, Οτι ταύτην πάντες οί 
μοvαχοl &πο{}ανοϋσαν «Εν ψαλμοίς καl ϋμνοις καl Φδαίς πνευματικαίς &ν1l· 
γαγον ... Εv τfi έκχλησίq. τελείq. καl πρεπούση ταφή παραδόντες» 2

• 1\-·Ιαρτυρίαν 
περl ψαλλομένης Εν τψ vα{ρ &κολου13-ίας εlς τΟν νεκρΟν Εχομεν τΟ πρώτον είς 

nl ύπΟ τΟ Ονομα .τοϋ Διονυσίου του "Αρεοπαγίτου συγγράμματα 3 , τα όποία 
φέρονται γραφέντα περl τΟ τέλος τοίi πέμπτου 11 κατα τας &ρχδ:ς τοϋ Εκτου 
αlώνος'. ~ΑπΟ τό)ν χρόνων τούτων καl κατόπιν &παντώσι καl έν τοίς άγιο

λογικοίς μνημείοις εlδtlσεις περl διακομιδfις τοίi νεκροϋ είς ηlν Εκκλησίαν, 
lνα ψαλfi είς αUτΟν 1i νεκρώσιμος ύμνολογία, καλουμένη είς τδ:ς άγιολογικUς 
πηγιlς μf: τα Ονόματα: έζόδια 6 , έζόδιοι fJμνοι 6

, ψαλμφδία 7
, έπιτάφιος 

ύμνφδία!! ι έξιτήριοι if?δαί θ. 

Οί μετέχοντες τΥις Εκφοράς ίερείς, οίκείοι, συγγενείς καl φίλοι f}σπά
ζοντο τΟ τελευταίον τΟν άπελ&όντα έκ τfις ζωfiς πρΟ τfις κατα-θ·έσεως αύτοϋ Εν 
τfJ) τάφφ ιο. "Ο &σπασμΟς ούτος κατU μαρτυρίαν τοίί ψεuδο- Διονυσίου τοϋ 

~Αρεοπαγίτου έγίνετο μετU τi]ν νεκρώσιμον &κολου{Ηαν: <<μετα ηlν . εύχ1Ίν 

j Ε u Ι. Κ ο ιι r i 1 as et Ι•' r. Η a 1 k i η, Βίος Μαξίμου τοϋ Ά{}ωνίτου του 

Καυσο;ω.λύβη ύπΟ Θεοφάνου; Ε:τισκό:του Περι1J>εωρίου (14 αι), Anal. Boll. 54 
(1936), 106, στ. 8 ·11. 

~ AS, Sept. 6, 159, § 15. Έκ της Εν Παλαιστίνη μονης tοϋ άγίου Σ&ββα 
Εzομεν ετι κσ.ί ηlν μαρτυρίαν τοϋ Ίω. Μόσχου (Μ i g n e, 87, 2860 c) δτι .κf.λt)·(ίΙν δ 
γέρων καί ίδΟη• τό λείψανον τοϋ ιiδελφοϋ κείμενον έν τfi Εκκλησίι;: ... ,», βλ. καί παρU 
Δανι1lλ ΣκητιιΟτη, σ. 67, στ. 19 κέξ. πρβλ. καίΚσ.λλί\•ικον, σ. 280. 

~ "lδε Κσ.λλίνικον, σ. 280-281. Κουκουλέν, σ. 38-39. 
4 "Ιδε Δ. Μπαλανον, Πατρολογία, 1930, σ. 514·515 καί Π. Ν. Ί'ρεμπέ

λσ.ν, έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. 12, 735α (άρ{}ρ, {}υμ{αμα). 
5 C h r. L ο p a r e ν, Βίος δ. γ ίου Εύδοr.ίμου (9 σ.l.), Iszwestija 13 (1908), 210 

.,}:ξόδια ποΟ·u)ν προσειπεt:ν», 

6 SEC: σ. 894, στ. 1 κέξ. 
7 Κ u r t z, Βίος Θεοδό}ρας (6.ρχ. 10 αt.), σ. 26, στ. 4 κέξ. «Περί τU. τέλη της 

ψαλμφδίας», 

ιι L. Ρ e t i t, Βίος όσ. Ά-&ανασίου Άi}ωνίτου (10 αi.), Anal. Boll. 25 (1906), 
5!, στ. 29. «μετ« γό.ρ τΟ τελεσίhlναι τ1)ν Επιτάφιον ύμνφδίαν». 

f) Βίος Βασιλ~ίοu του νέου (10 αί.), AS, Mart. Β (act. gr., σ. *31, κεφ. 55). 
"'Ιδε καί Petrakakos, σ. 102-103. Καλλίνικον, σ. 281 1 358. Κουκου· 

λέ'Ι-•,σ.38. 

ιο ΛΣ, Γ', 335, σημ. 5. Ό Καλλί·νικος (σ. 358) παρα'fi·έτει μαρτuρίσ.ν τοϋ Εύ

σεβίου (βίος Κωνσταντί·νου), βιβλ. Δ', κεφ. ξ~', καi}' llν τΟν μέγαν Κωνσταντtνον 

νεκρΟν ΕντΟς λ&ρνακος οί άρχ:ηγοι τοϋ στρατοϋ e:οίαπερ ζώντα, κσ.ί μετcί. Οάνcι:vον 

γονυκλινείς f1σπάζοντο:.., 
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αVτός τε ό ίεράρχης άσπάζεται τΟν κεκοιμημένον καl μετ' αυτον οί παρόντες 
Ciπαντες» 1

• CH ρηηl αUτη μνεία περl τοϋ τελευταίου &.σπασμοΊ), κατα τΟ τέλος 
τoii πέμπτου η &.ρχομέvου τοϋ Εκτου αlώνος, μεταξU τιjjv εϊ.ς τΟν κηδευόμενον 
νομίμων, προϋπο{}έτει δτι 8 &σπασμός, ώς νεκρικΟν 8itιμον, HU είχε τότε 

άπΩ πολλοϋ ηδη σταftεροποιη-θ·i] εlς τf]v Έκκλησίαν. Σχετικ1lν πληροφορίαν 
περl τούτου παρέχει ό βίος τού &ρχιμανδρίτου Δαλμάτου Εν Κωνσταντινου

πόλει κατα τΟ πρώτον 11μισυ τοϋ πέμπτου αίώνος. Τούτου τΟ λείψανον συνο

δευόμενον ύπΟ τοϋ ίερατείου, πλή{}ους μοναχών καl λαοίi, κρατοϋντος κηρούς, 
μεηlχftη Εκ τοϋ μοναστηρίου «Εν tti άγιωτάτη μεγάλη Εκκλησίg πρΟς τΟ 
dσπάσασ{}·αι ... αUτό, κ&κείι1·εν προεκομίσ{)·η Εν τfl μοvίi» 2 • 

Περl τοϋ τελευταίου dσπασμοϋ αναφέρει κατόπιν καl 1i άρχαία 3πίσης 

νεκρώσιμος &κολου{Ηα, εϊς ηΊν όποίαν παρίστανται o'L παρόντες προτρέποντες 
έαυτούς: <<Δεϋτε τελευταίον &σπασμΟν δώμεν, &.δελφοί, τψ {}ανόντι, εUχα

ριστοϋντες ΘεΟ)· ούτος γ&.ρ εξέλιπε τiiς συγγενείας αUτοϋ καl πρΟς τάφον 
επείγεται ... ποϋ νϋν συγγενείς τε καl φίλοι ; Ciρτι χωριζόμε-θ·α ... ». Όμοίως 

Προτρέπει εν αϋτίi ή μ1iτηρ δια τΟ τέκνον αUτΥiς: «Δεϋτε οί φίλοι μοι, συγ
γενείς καl γείτονες &μα Εμοί, τοϋτο &σπασώμε{}α, τάφφ προπέμποντες»· 

τέλος παρίσταται καl ό νεκρΟς λέγων πρΟς τοUς παρευρισκομένους εlς τΥιν κη

δείαν: «δεϋτε πάντες οί πο&ούμενοί με, καl &σπάσασθ-έ με τΟν τελευταίον 

dσπασμόv. Οϋκέτι γ&.ρ με-θ,. ύμών πορεύσομαι 1i συλλαλήσω τοϋ λοιποϋ ... ». 

Ρητι.1ς μαρτυρίας περl του &σπασμοϋ μετα τΟ πέρας τΥjς νεκρωσίμου 
ύμνολογίας Εν τψ ναQ> Εχομεν εi.ς άγιολογικUς πηγcJ.ς &πΟ τοϋ έβδόμου καl 

κατόπιν αϊώνος. ΟίJτω λέγεται περl του νεκροίi τοϋ άγίου Τύχωνος {7 αΊ.}, Οτι 
εκ της Εκκλησίας Εν-&α εΙχε γίνει 1i πρόίtεσις, «αί1τΟν μετ&. τfιν πriντων τών 
d{}ροισ-&έντων &πόλαυσιν καl τfιν πρέπουσαν &κολου-θίαν &ράμενοι {όJρα δΕ 

πλείστη διέδραμεν, ϊνα πάντες αUτΟν πό-θ·cρ πολλQ) προσκυν1Ίσωσι καl τΟν 
τελευταίον δια στόματος &σπασμΟν περιπτύξωνται ... » 3

• Όμοίως &ναφέρεται 

και εi.ς τΟν ύπΟ του Γεωργίου τοίi Κληρικοϋ 4 πρΟ τοϋ 904 συγγραφέντα βίον 
τiiς έν Θεσσαλονίκη &πο τοu 812- 892' &κμασάσης όσίας Θεοδώρας, οτι 

κατα ηΊν κηδείαν της &σ{}·εν11ς τις «περl τα τέλη τfiς ψαλμφδίας κατέλαβεν· 

Clμα δΕ τψ προσπεσείν αUτΟν Επάνω τού άγίου €κείνου σcδματος καl δούναι 
αί'Jτ{ί) τΟν τελευταίον μετα πίστεως &σπασμΟν εU-θ·έως τfiς ύγείας επέτυχεν ... >> 6 • 

Τέλος καl ό δσιος 'ΑiJανάσιος δ έν 'ΆiJφ (10 αL.) μαρτυρείται, δη κατa τaς 

1 Migne 1 3 556ο. 
11 ΒΕ, σ. 148α. 
3 Her. Usener 1 Der heilige Tychon 1 1907, σ. 139, στ. 18 κέξ. 
~ Κ u r t Ζ 1 Βίος Θεοδώρας, σ, ΠΙ. 
5 'Έν{}' άν. 1 σ. Ι. 
6 'Ένir' ά'V. 1 σ. 26 1 στ. 4 κεξ. 

r 

κηδείας Εν τi] μονίi «μετα γδ.ρ τΟ τελεσ{}fiναι ηlν έπιτάφιον ύμνφδίαν προσ
Ίlγγιζε μΕν τQ) νεκρcQ ... f'ΊGπάζετο τοϋτον τα τελευταία και τψ τάφφ παρέ

πεμπεν ... » 1
• 

'Ως νεκρικΟν δμως Ε:{)ιμον ό &σπασμΟς φαίνεται Οτι κατ αρχδ:ς έγίνετο 

πρΟ τfjς τελευτfjς 2
, Επειτα δέ, 0)ς δρ-3-ώς παρατηρεί ό Καλλίνικος (σ. 358), 

μετετέ-θη οίiτσς μετα τfιν Ε:κπνοi)ν καl &ργότερον Επειτα εlς τ1Ίν νεκρώσι

ιιον ιlκολου{Ηαv. Ύ πΟ τi)ν &ρχαιοτέραν αύτ?]ν μορφfιν νομίζω δτι διετηρείτο 

δ &σπασμΟς είς τα μοναστήρια καl κατα τΟν εκτον αίώνα, EUv λάβωμεν 
ύπ' Ο ψι ν τ?]ν πληροφορίαν τοίi 'Ιωάννου Μόσχου Οτι εν τfj Λαύρg τοϋ 

&γίου Σάββα έν Παλαιστίνη Ιδwν γέρων μοναχος «το λείψανον του άδελφοu 

κείμενον Εν τίi Έκκλησίg, έλυπή{}η Οτι οl1κ ήσπάσατο αύτΟν πρΟ του εξελ{}είν 

Εκ τοϋ βίου. 'Απελ{}c0ν δΕ πρΟς τ1Ίν κλίνην λέγει τiρ τε1Jνεώτι· έγείρου, 

&.δελφέ, δός μοι &σπασμόν. co δΕ άναστUς 1iσπάσατο τΟν γέροντα» 8 • 

ΤΟ Η1·ος τούτο &παντιi καl παλαιότεροv εtς τΟν &.πΟ τι"ίJν μέσων τοίi 5ου 
αlώνος βίον τοίi όσ. J\ιfαρκιανοϋ 4

• ΟΟτος περιτρέχων εϊς τ&ς όδσUς καl π/~α

τείας τfjς Κωνσταντι νοι1πόλεως, Ο που εϋρισκε <<νεκρΟν κατακείμενον έγ πτω8 

zι::ία» έπεμελείτο α{Jτοίi «κal Ελουε καl Ε:νέδυε, καl f.λεγε πρΟς τΟ σώμα: 

Δευ,ρο, c"1δελφέ, δός μοι (Χγάπην. Καl fιγείρετο ό νεκρΌς κal 1'1σπriζετο αύτΟν 
καl Π(1λιν δνεπαύετο>> 5 • 

Έκ τών εi.δήσεων τούτων Εκ τών άγιολογικών πηyιtlν καl τfjς νεκρωσί

μου δκο.λουΜας, Εμφαίνεται νομίζω σαφώς ιϊτι ό άσπασμΟς είς τΟν νεκρόν, &ς 

τελευταίος χαρακτηριζόμενος, έπείχε {)·έσιν &.ποχαιρετισμοίi πρΟς τΟν &.περχόμε· 

'\.ιον Εκ της κοινωνίας τών Επιζώντων· ήτο δηλονότι ούτος πψ1ξις Εκφραστικ1Ί 

κοινωνικης συμπαραστάσεως πρΟς τΟν νεκρόν. <Ότι δΕ καl μετ(j τήν κα1Jιέρω

σιν αUτοίi εLς τ?jν νεκρώσιμον Lερολογίαν δεν Ίiμαυρώ-θ·η έν τ·fi σuνειδήσει τοϋ 

λαοU τiiς ενεργείας ταύτης ό &ρχικΟς σκοπός, καταφαίνεται εϊς τΟν δι~ &σπα

σμοί! &ποχαιρετισμΟν τι"ίJν άδελφι'Vν τiϊς μοviϊς τών Στουδίου εν Κωνσταντινου

πόλει {JπΟ του μοναχοίi Πλάτωνος Ολίγον πρΟ τΥ)ς Ε:κπνοfjς αύτοίi (t 814) 6 • 

1 Anal. Boll. 25 (190G), ίι4, στ. 28 κέξ. 
~ ·ο clσπασμΟς &ναφέρεται f\δη κατιl τσUς χρόνους τών διωγμών. Q[;τως ό Ώριγέ· 

νtΊς f1σπάζετο τοUς μcί.ρτυρας πρΟ τίjς &ανατιι'Jσεως αύτών. Βλ.' Λ ν δ ρ. Φ υτρ άκ η, ·Η 

πίστις τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου κατι'ι. τι'ι τελευταία Ετη τijς ζωϊ'jς αύτοU 1 194.51 σ. 44. 
Migne 1 87, 2860ο. 

4 Βλ. ΒΕ, σ. 272α . 
.s Αύτόί}ι, σ. 276β «καi έγείραντος αυτον καί ύ.σπασαμένοu καΙ. πάλιν παλιν· 

δρομήσαντος τοϋ νεκρού», καi σ. 277α (κ.εφ. ι γ')' ϊδε καl ΑΙ};, 4, 269 1 § 13. Σ υ
μεr;Ιν ΛΙεταφράστην, εν Migne, 1141 449c. 

1
; Όσ. Θεοδι{)ρσυ {]γουμένου τών Στοuδιτι:Ον 1 Έπιτάφιος εlς Πλάτωνα, AS, April. 

1 (σ. X[..VI, § 42) «καΙ. έπείπερ ffνα εκαστον ηUλόΎψiε καΙ. κατησπriσατο, ιiπεισι και 

:cρb; τι)ν τάφJν ... ». Καi ιη'ιμερον !':Lς τόν λαΟν ό &σπασμΟς γενικu)ς ίtχει η)ν σημα

σίαν τού ciποχαισετιJμοϋ. 
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δ') οι τάφοι. 

Με τα τΟ πέρας τiϊς νεκρωσίμου Uμνολογίας Εν τi] Εκκλησίq; 1
, ό νεκρΟς 

11γετο πρΟς τΟν τάφον, προηγουμένου τοϋ χ/.1lρου καl ψάλλοντος τοUς Εξο

δίους ϋμνους 2
• 

Οί τάφοι &ναλόγως τiiι;:; μορφης, τΎίς κατασκευf)ς καl της &ρχιτεκτονικiiς 

αUτίίΊν διαρρυ&μίσεως, είχαν διάφορα Ονόματα 3
, Εξ J)ν συν1l13η εΊς τc1ς άγιο

λογικCις πηγδ:ς άπαντώσι: κοιμηη}ριον, μ111]μα, μγημείοJ', fJι]κη, λάρ1ιαξ. 

<Ο μαρτυρ1]σας τψ 311 επίσκοπος 'Αλεξανδρείας Πέτρος 1]χ{Jη καl 

επ1φη «είς τΟ κοιμηηlριον δ αUτΟς Υιν οίκοδομ1lσας>> 4
• Έκ Παλαιστίνης μαρ

τυρεί ό Ίω. :rνΙόσχος περl &ναχωρητού &ποβιιδσαντnς, οίi τΟν νεκρ(>ν διέταξεν 

ό Πατριάρχης «εΊ.ς τΟ κοιμηtllριον ... ταφfιναι Εν&α Επίσκοπος Εκειτο}>."Επειτα 
δμως, Οτε τις Ύlκουσε τΟν νεκρΟν δ_ιαμαρτυρόμενον Εκ του τάφου, Επειδiι Ετάφη 
μετlι αlρετικοϊi, παρεχάλεσεν οΌτος τΟν Πατριάρχην «'ίνα λάβωμεν τΟ σώμα 

τοϋ γέροντος καl ε!ς ύ.λλο μνημείον U.ποι'}ό)με&α>> 5 , cH λέξις κοιμηη]ριον 

πρUς δήλωσιν κατ' &ρχιiς του τάφου Εχρησιμοποιήι1η ύπΟ τών πρc()των χρι

στιανών εlς τιiς έλληνικUς 11 UπΟ ΕλληνικΎιν Επίδρασιν χριστιανικf)ς περιοχάς, 

&παντQ δΕ αϋτη 1]δη εl.ς άρχαίας χριστιανικclς καl πρωτοβι•ζανηνιlς έπι

γραφάς σ. 'Αργότερον Επεξετάf}η α{\τη σημασιολογικώς καl 1lρχισε ν Δ χρησι· 

μοποιΥjται καl πρΟς δΊ1f,ωσιν τfiς Ολης περιοχfiς Εν{)-α οί. τάφοι, 11τοι τοϋ 

νεκροταφείου. 

O'L τriφοι ήσαν μονόσωμο.ι, δηλαδ1l δι' Εκαστον νεκρΟν ιδιαίτερος τάφος, 

η πολυr.ίνδρια, εlς οίΊς ΊlδιJναντο ψ) κατατειΊ-ίδσιν όμοϋ πλείονες νεκροί. 

Οϋτως Εν τfl Λαύρg τοϋ δ. γ. Σιίββα εν Παλαιστί.νη τους φονευ-θ-έντας πατέ

ρας τΥjς μονiϊς <<έν μιfj. {}ιlκη αl1τοlJς έπ" άλλ1lλους κηδεύσαντι-:ς κατέ11ηκαν}> 7
• 

1 Βίος τού δ.ρχιμ. Δαλμάτου, ΒΕ, σ, 148α. 
2 Βίος Δαλμ&του, 'Έν&' U.ν., σ. 148α <<προεκομίσit11 f:ν τU μονft αύτοϋ, προά· 

γοντος έμ;τροσ-Dεν του άγιωτάτου dρχιεπισκόπου Ποόκλου καl παντΔς του εύαγοϋς 

κλ1]ρου καί πάντων των μοναστηρίων». SEC, σ. 894-, στ. 1 κfξ. βλ. πλείονας μαρ

τυρίας παρό. Petrakakos, σ. 9±. 
3 Βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 52. F r. Ρ f i s t c r, Deι- Reliquienkult iιn Altertunι, 

Π, Giessen 1912, σ. 402, σημ. 1. 
4 J, ν ί t e a u, Passions des Snintes Ecntcrine et Pierre d Άlex::ιndι-ie, 

Btιrbara et Anysίa, Paris 1897, σ. 81, 85. 
5 Μ ί g η e, 87, 2892c, 2893Β. 
G Βλ. Ν. Β e e s, Die Grieclι.- Christl. Insclιriften des Pe1oponnes, Ι, Ι, 

Atlιen 1941, σ. 68- 69. 
1 Έξ1'η•ησις Ύjτοι μαρτύριον τών t'i.γίων πατέρων έγ τjj Λα{Ιρι;ι τού άγίου 

Σάββα, AS, 1\faι·t. 3 (act. gι-., σ. 8, κεφ. 55). 
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Περl πολυανδρίων χρησι-μοπ:οιουμένων Εν Κωνσταντινοuπόλει πρΟς ταφi}ν 
τών νεκρ<ί'Jν μαρτυρεί κατιi τΟ 814 ό Θεόδωρος Στουδίτης: <ο]τόνουν ot 
έκκομισταί, έσπάνιζον οί Ενταφιασταί. .. έπληροϋντο πολυάνδρια>> ι. Έκ τfις 

αUτfiς Εποχfiς, 11τοι τοϋ 9 α ι, Εχομεν Εν τ ψ έπιταφίφ ε'ίς τΟν δσιον Ν ικήταν 
εν τ[j μονi] τοi! Μηδικίου ε!ς Βι{}υνίαν τiιν πληροφορίαν: «tοιγαροϊiν κηδεύ

σαντες αίιτΟν κατε{}ήκαμεν lδίφ μνημείφ· οlι yiJ.ρ Ε&ος τοίς ήμετέροις πατρά· 

σιν, ώς τοίς dλλοις μοναστηρίοις, είς Εν κατα{}έσιον όμοίi πάντας κατα-τι{}·έ~ 
ναι τους τε/,ευτώντας, &λλ' έπιτηρtlσαντες τόπον έπιτήδειον έκάστου έκείσε 

'ίδιον μνημείον ποιοίiντες, τοϋτον τίi γίj κρύπτουσιν» 2
• Έκ της μαρτυρίας 

ταύτης συνάγεται Οτι εlς πολλcl μοναστήρια ύπfιρχε κατ& τΟν -9ον αίώνα ή 
σ-υνή{)·εια τfiς ταφfiς τι~ν νεκρών εΙς κοινοlις τάφους, τιi πολυάγδρια η κοο•ο· 

τάφια λεγόμενα, τα όποία, ώς γνωστόν, Εχρησιμοποιο:ϋντο καl κατ&. τους 

(1ρχαίους χρόνους~. 

Τον νεκρόν, κατ' &ρχαίαν παράδοσιν (BlίiΠΊner, σ. 502- 503), κατέiJετον 
κηι κατέχωνον ΕντΟς τοϋ τάφου· πολλάκις δμως κατ' Επισημότερον τρόπον 

ι9·ιiπτοντες έναπέftετον αl1τΟν πρώτον έντΟς σαρκοφάγου, fι όποία έκαλείτο 
{}ι}κη, λάρ1•αξ 11 γλωσσόκομο1' 4

, Επειτα δΕ τΟν κατεκάλυπτον έν τψ τάφφ. 

ΟUτως Εχομεν τ<Ίς μαρτυρίας: «'Εξάραι κελεύει τΟν λίθον καl ηlν {tήκην 
&ναγαγείν» ~ καl «κατέc&εντο τΟ Uγιον αίιτοϋ σώμα έν tQ) λάρνακι» c. 

A'L σαρκοφάγοι κατεσκευάζοντο έκ ξύλου η έχ μετάλλου η καl Ελαξεύοντο 

εlς τΟν λίttον καl τΟ μι(ρμαρον. ΟUτως αναφέρονται λάρνακες ξύλιναι <<άπΟ 

' ΛS, Λpril. 1 (ο. Xf<, § 4). 
' ΛS, April. 1 (σ. ΧΧΙΙ, § 3). 
;! Βουλόδημος, σ. 423-424. 
4 Ί ωά ν ν ο υ Χ ρ υ σ οστό μ ο υ, Όμιλ. εlς άγίαν Πελαγίαν την έν 'Ανtω

χείrι:, Μ ί g η e, 50, 582, 49. «Θήκη φιλοτίμφ αύτΟ κατατί.ftησι», Μαρτύριον όσίοu Θεο· 
δf;Jρηυ τοϋ Τήρωνος, Η. D e 1 e Ιι a y e, Les Iegendes grecques des saints nιili· 

taires, σ. 146, στ. 19 κέξ. Η. D e Ι e h a y e, Βίος Ίωάννου τοϋ. Έλεήμοvος, Anal. 
Boll. 45 (1927), 71, στ. 20. 'Εξήγησις ήτοι μαρτύριον τ&ν άγίων πατέρων έν τfi 

ΛαύρQ. τοϋ δ.γίου Σάββα~ AS, Martii 3 (act. gr., σ. 8, κεφ. 55). Η. Delehaye, 
Βίο; Παύλου του νέου τοϋ εν Λάτρφ, Anal. Boll. 11 (1892), 171. Συμεώνος 
Μ ε τ α φ ρ άστο υ, Μαρτύριον άγίας 'Αναστασίας, Μ ί g η e, 116, 580c. Μαρτύριον 
τiί)ν δ.γίων Μηνa, "Ερμογένους κα1. Εύγράφου, Μ i g η e, 116, 413Β. Βίος όσ. Νίκωνος 
ωίί ΛΙετανοείτε {10 αl.), Νέος 'Ελληνομν. 3 (1903), 193. Θεοφυλάκτου δ.ρχ. 

πrlσης Βουλγαρίας, Μαρτύριον τ&ν 15 μαρτίιρων, Μ i g n e, 126, 188 ο. 'Ίδε καi 
Κουκουλέν, σ. 44. 'Ανδρ. Φυτράκη, "Ι-Ι πίστις τοίί μεγάλου Κωνσταντίνου 
κατ(~ tfl τελευταια έτη τfjς ζωfjς αύτοϋ, 19!5, σ. 32, σημ. 1, 

5 C1ιr. Loρarev, Βίος άγίου Εύδοκίμου (9 αι), lZS\\'estija 13 (1908), 215. 
6 l\f. Η. 1•' ο tι r ω y e t Μ. L e r ο y, Βίος ι1γίου Φιλαρέτου (8 αl.), Byzan· 

tion 9 (1934), σ. 161, στ. 26 χΕξ. 



152 

σανίδων κεδρίνων Εν στενοίς 11λοις συγκλεισ1}είσαι» 1
, Εκ λί{}ου η μαρμάρου 

11 καl λελαξευμέναι έπ' αϊ1τών : «έκ1lδευσαv ... καl &πέ{}εντο έν τόπcρ λελατο

μημένφ>> 2
' ό :Μάξιμος ό Καυσοκαλυβίτης (14 αί.), ό'Jς &ναφέρεται Εν tc}) 

βίφ του, «Ετάφη Εν τiρ μνημείφ τό) λαξευ{}έντι ύπ" αVτοϊi πλησίον τοϋ κελ

λίου ... » 3
• cH λέξις ,ιοιημείογ Ενταϋ-&α, πλ1)ν τΥjς δηλώσεως δι" α{Ίτοϋ τοϋ 

ύπεράνω τοϋ τάφου κτίσματος ώς καl τοϊi &φωρισμένου εlς η)ν ταφ1~1ν 

τόπου 4
, σημαίνει καl τΟν λελαξευμένον τάφον 11τοι τΥιν λάρνακα. ΛΙΕ τΎιν 

σημασίαν αϋη)ν άπαντij 11 λέξις αϋτη καl πολιJ παλαιότεροv παρU τQ) Χρυ

σοστόμφ, Οστις έπεξ1)yεί: <<tί γάρ Εστι μνημείον; Λί{}·ος, σώμα νεκρΟν εχων 

ι'Ξγκείμενον>> 5• 

ΤΟ γλωσσόκομο1ι 1lτο Επίσης -&1lχη, &.ναφέρεται δε κατU. ηlν πρωτοβυ

ζανμνi}ν περίοδον cΊ)ς «γλωσσόκομον μολύβδινον» Εν τlϊ περιοχή τΥΊς 'Λντιο· 

χείας 6 , καl σιδηροϋν ετι καl χαλκοϋν 1 &λλU. καl «Εκ ξύλων δ.σ1lπτων>> Εν t(:[') 

βίφ τljς r'Ι.γίας Φεβρωνίας εί-ς τf]ν περιοχ1)ν τiϊς Σιβαπόλεως της l\ίεσοποτα· 

μίας 8 , καl «γλωσσ()κομον πύξινον μικρΟν μετc( πανίου όλοσηρικοϋ πορφύρας 

&~ηitινΥjς ... >>η, καl γενικ(j)ς ώς <<ξύλινον γλωσσόκομον» '(). Εις rc'tς περιοχι(ς 

τfiς Αίγύπτου καl τiiς Παλαιστίνης κατεσκευ(J.ζετο τσίJτο Εκ ξύλου περσέας, 

χαρακτηριζόμενον Εκ ταύτης γλωσσιlκομοv περσεινι)ν καl περσε"ίνόν, 11 γλωσ~ 
σόκομον Εκ περσέας 11

• 

ΤΟ νεκροταφείον είς τ{/.ς άγιολογικrl.ς πηγcl.ς φέρεται συνήθ-ως ύπΟ τα 

1 Βίος riγ. Γρηγορίοu επισκ. 'Αρμενίας, AS, Seρt. 8, 375, § 122. Βίο~ ιlσίου 
:τατρι)ς Θεσφrί.νους (fκδ. C. (le lloor, σ. 25, στ. 29). 

ll Βίος Βασιλείου του νέου (10 αί.), AS, 1\faι·t. 3 (act. gr., σ. "'31, κεφ. 55). 
Βλ. :ω.t 'Ι ωά'\' ν ο υ Μ ο ν α χ ο υ, Ύπι)μνημα του &γ ίου μεγαλομάρτuρος Άρτεμίου, 
::\Iigne, 96, 130lo. Συμε&νος Μεταφρrί.στου, 1-Ιαρτί,ριον fi.ποστ, l\!flρκou 
Άλεξηνδρείας, 1\Ι ί g η e, 115, 1G9c (κεφ. ι'). 

3 F ΙΌ Η a 1 ki η, Βίος Μαξίμου του Άfi·ωνίτου (14 αi.), Anal. Boll. 54 
(193G), 106, στ. 7 κέξ. 

4 Κ ο u κ ο u λ έ ς, σ. 54. 
~ Migne, 68, 735, στ. δ1' tδε καl παρU. Λουκάτφ, σ. 83, § 14. 
6 Βίος Σuμεf;ΙV τοϋ Στuλίτοu (G αL.) (Εκδ. Η. ιietzιnann, ι~ν Texte η. lJnters. 

zur Gesch. d. Altchι·. LiteιΌ Band 32, Heft 4, σ. G8, στ. 4 κέξ.). 
7 Σ υ μ ε & ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, <Υπομνι)ματα των άγίων fπτU. παίδων Εν 

Έφέσι:ρ, .Mig-ne, 115, 436c. 
8 AS, Junii 7, 27, § 32. 
D ΜαρτίJριο'\' άγίας Δόμνης (t 297- 298), Κλεόπα (Κ ο ι κ,, λ ί δ ο υ), ΒLοι 

Παλαιστ. άγίω'\' 1 Έν <Ιεροσολύμοις 1907, σ. 63, στ. 29-30. 
ιυ .Βίος Ίγνατίοu fl.ρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως, Μ i g η e, lΟ[ι, 5&7D. 
11 ΙΙ:Ιαρτίιριον &γίου πρωτομάρτυρος Ση:φάνου, ΑΙΣ, 6, 29, στ. 24, σ. 40, στ. 

.14, σ. 57, στ. 21 κέξ. SEC, σ. 863 στ. 15. 
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Ονόματα κοι,uηη]ριον 1
, καit' δσσν ό Η·άνατος Ελογίζετσ κατα η)ν χριστιανικiyν 

πίστι ν ΟJς {\πνος, κα l ταφεί ο γ ι ίδ ίq. κατ& τοl•ς μεταγενεστέρους βυζαντι νοUς 

ι.ρόνους 2
• 

'Αρχαιστύ.τη εlναι 11 πίστις εlς τΟν Cίν-&ρωπον Οτι ό dπο-θηlσκων κατα· 

λαμβάνεται ύπΟ βα{Ηος ϋπνου 3
, &παντ[i δf: εύρέως καl παριΧ τοίς dρχαίοις, 

παρU. τοίς όποίοις ό {}<ί.νατος Ε&εωρείτο ϋπνος τοϋ σώματος καl &πελευ-θ·έρω· 

σις τiiς ψuχijς dπ' αuτοίi'. Ό Ήσίοδος ('Έργα κ. Ήμ., 116) διδάσκει οτι ο1 
(Ύνθ-ρωποι Επl τοϋ χρυσού αlώνος «{}γίlσκον δ' όJς {}' ίJπνφ δεδμημένοι»· τΟ 

ρi]μα δε κοιμώμαι καl κοιμίζω Εδtlλωνε, πλ1)ν τοϋ φυσικοίi ϋπνου, καl τΟν 

i}άνατον ;) . 

Εlς τδ.ς lδέας αυτας επομενος ό χριστιανισμός, ίίστις Εκ1lρυττε χαl ηlν 

ι'tνιiστασιν τc7>ν νεκρGJν (Παύλου, Λ' πρΟς Θεσσαλ. δι, 13- 16), Εδίδασκεν δτι 
ό Εκδημών Εκ τοϋ κόσμου τούτου δΕν &πο&ν1lσκει &λλf! κοιμiiται σωματικώς, 

τfjς ψuχfίς αUτοίi άνερχομένης πρΟς τΟν Θεόv. 

~υμφC:>νως πρΟς τΥιν πίστιν ταύτην περl τοϋ {}ανcλτου ώς ϋπvου, ό 

Ίησοίiς (Εuαγγ. κατι'.ι Ματ3., {}' 23 -24), εJ,Η·wν ε1ς τi)ν ο1κίαν τινος τοίi 

όποίου dπέΗανεν 11 itυyάτηρ, λέγει εlς τΟν σuνη-θ·ροισμένον Εκεί Οχ/ων: 

<<Άναχωρείτε· ού γfΊ.ρ &πέ3·ανε τ(ι κοράσιον, δ.λλU. κα{}εύδει>>. Άγγέλλων 

Επίσης ό 'Ιησούς τΟν {}άνατον τοϋ Λαζάρου λέγει εις τοUς μα{}ητάς του 

(ΕUαγγ. καη/. Ίωάνν., ια', 11): «Λι:iζαρος δ φίλος Ί"ιμών κεκοίμηται" &λλcl. πο
ρεύομαι, ϊνα Εξυπνί.σς.ο αUτόν» 6 • 'Εκ τΎjς διδασκαλίας ταύτης τΥjς χριστιανικfις 

{}ρησκεί.ας κα{}' 1lν ό τελευτcίιν χριστιαvΟς κοιμάται, ΕκλήΗη κατόπιν καl Ω 

τόπος. ό τάφος, Εν τci) δποίφ κοιμcί.τ·αι ό νεκρΟς κοιμηη}ριο11. "Ο Ίωάν'\'ης 

1 Χρυσόστομος, Migne, 49, 393,394. :Μαρτύριον άγίαςΔόμνης (t 297-
2D8, ?ν Νικομηδείq.), Μ. Κλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι Παλαιστ. άγίων 1 εν "Ιε

Qοσολίιμοις 1907, σ. 62, στ. 30. 'Ι ω. :Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2892c. 
Βίος Έπιφανίοu §.πι.σκ. Κωνσταντία; τfις Κύπρου (t 403), Μ i g η e, 41, 89c (κεφ. 

53). Βίος όσ. μ6ρτ. Στεφά.νοu του '\•έοu (8 αl.), Migne, 100, 1096Α. Σuμεώνος 
Μ ε τ α φ ρ άστο u, Μαρτύριον δ. γ ίου μεγαλομάρτυρας • Αρτεμίοu, Μ i g n e, 115, 
1200 D. SEC, σ. 563, στ. 14 κέξ. 

2 ΤuπικΟν τfΊς μονljς τfjς Θεοτόκου τfις Κεχαριτωμένης (fτ. 111.8), Μ i k 1 o
sich-1\Iίiller, Acta et Diplomata, 5, 372-373" ϊδεκαί Κοuκουλέν, σ. 39, 

s 'Ίδε παρU. Jul. νοn Negeleίn, Die Reise der Seele ins Jenseints, 
,Zeitscbrift des νereins f. νolksk. 11 (1901), 17. 

~Μ. Nilsson, "Ε,•{}' &ν., σ. 657. 
[> "Ιδε Ο c t. Μ e r 1 ί e r, Note sur deux passages du quatrieme ftyangile. 

Bnll. de Corr. Hell. 54 (1930), 228-229, 231. Πρβλ. καl R. Goossens, εν 
Byzantion 7 (1932), 694. 

6 Ό Ο c t. 1\f e r 1 i e ι-, "Εν{)·' &ν., σ. 235, παρατηρεί δτι τι) ρfjμα -κοιμώμαι είς 

τΟ χωρίnν τουtο του εUαγγ. 'Ιωάννου χρησιμοποιείται πρΟς δ{j):ωσιν του f:t·ανάτου 
;.ο:ατα ηlν απο της ι:Ι.ρχαιότητος παραδεδομένην σημασίαν αιJηlν τοϋ ρήματος. 
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δ Χρυσόστομος εlς η)ν όμιλίαν του «Εiς τΟ Ονομα του κοιμηtηρ(ου» 
(Μ i g η e, 49, 393- 394), εμπεφορημένος €κ τών !δεών τούτων, κηρύττει 
σχετικώς: «Δια τοίίτο καί αlιτΟς ό τόπος κοιμητήριον &νόμασται, ϊνα μά11ης, 

δτι οί τετελευτηκότες καl ΕνταU{}α κείμενοι ού τεί!·νήκασιν, &λλU κοιμώvται καl 
κα{)εύδουσι ... Έπειδi] δε ήλ1ίεν ό Χριστος καl ύπερ ζωfjς τοίί κόσμου &πέ
&ανεν, ο-Uκέτι &άνατος καλείται λοιπΟν ό &άνατος άλλ' ϋπνος καl κοίμησις. 

Καl οτι κο[μησις καλείται δi'jλον €ξ ών φησιν ό Χριστός. Λάζαρος ό φ[λος 
ήμών κεκοίμηται. Ού γU..ρ είπεν, άπέΊtανε, καίτοι γε τεftνηκΟJς fιν ... <10ρά 
πανταχοίi {lπνον καλούμενοv τΟν -θ-άνατον· διΟ: τοϋτο καl ό τόπος κοιμητή
ριον Ο'Jνόμασται». 

ΤΟ κοιμηηlριον κατα τοUς χρόνους τfίς πρωτοβυζαντινr]ς περιόδου φαί
νεται δη fχειτο κατU: κανόνα Εξω τΥ]ς πόλεως 1 • Οί δγιοι μάρτυρες, οί μονα
χοl καl οί κληρικοί, &ις καl οί βασιλείς, πι{}ανώς καl U.λλα Επίσημα πρόσωπα 
, Q ' Q, <> ' (J ζ . ' ' , 'δ ' ευαπτοντο καu· απασαν την υ αντινην περιοοον εις ι ιαιτερον τμΥ]μα του 

κοιμητηρίου 2 Ύι Εν ταίς Εκχλησίαις 11 Εν ηί) περιβόλψ αύτών s. Έν Παλαι· 

στίνn είς ηΊν Λαύραν του Οσίου Εϋ{}·υμίου, μετU: τΟν ·θ·άνατον αϋτοίi Επl 
Λέοντος Α' του Θρgκος (457 -474), &ναχωρητ1]ς τις δνόματι Φοίβος «<\>κο
δόμησε κοιμητήριον Ev τψ τόπφ τοϋ σπη)ιαίου Εν.f}α Εν &ρχiJ 1']σύχαζεν ό μέ
γας ΕύΗύμιος· δπερ σπήλαιον καταλύσας ... Εχτισεν οίκον 4 μέγαν καl {}α υ μα
στΟν καi κεκαμαρωμένον, καl Εν μέσcρ ηlν τοϊi δ.γίου {)·ήκην πεποίηκεν, έκα· 
τέρωί}εν δΕ Εσκεύασε {}·ήκας Ί']γοuμένων τε και πρεσβυτέρων καl- λοιπών 
Οσίων άνδρών. Ό δΕ &ρχιεπίσκοπος προπέμψας ηlν τε Επικειμένην πλάκα 
μετU: τiiς άρyuράς χ(δνης καl τα κυκλοϊiντα κάγκελα, κατfiλθ-εν είς ηΊν Λαύραν 
χαl μετήνεγκε τΟ τίμιον λείψανον είς τΟν έτοιμασ3·έντα τόπον ... καl τοϋτο 
καταίtέμενος &σφαλώς πρΟς .τΟ μηδένα δύνασθ-αι &νοίξαι και τΟ λείψανον 
ilποσυλΥ]σαι, Επέ{}ηκε τΥιν πλάκα πήξας τfιν χ(iινην ί1περάνω τοϋ στήi3-ους αυ-

ι Μ α κ ρ ίνα, σ. 993Β. Βίος όσ. Κοrηιι1 καΙ Ίωάννου Δαμασκηνού ΑΙΣ 4 288 
' ' ι ' ' ' στ. 8 · 9· εν Νικομηδείιz; «χήρας υίΟς Εξεκομίζετο 1}ανών, ώς llν Εξω τfις πόλεως ταφii 

παραδοfl'ίi». Μαρτύριον Δόμνης (·f 297- 298), "'Ενi}' U.\', «Εν κοιμητηρίφ Ιfξω της πό
λεως», ΜαρτίJριον του άγίοu Πέτρου επισκόπου 'Αλεξανδρείας (t 311) (εκδ. ]. 
Vitean, 'Έν&' &ν., σ. 81). Βλ. κ.αi Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 39 κfξ. Περi τοϋ ζητfηιατος 
τοίΙτοu ρητ&ς μαρτυρεί ό Χρυσόστομος' tδε παρα Λ ο υ κ ά τ φ, σ. 81, § 4. 

2 Ίωά\•ν. Χρυσοστόμου, Είς μάρτυρα Δροσίδα, 1\figne, 50, 685, στ. 
17-21. Ίω. Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2892c, βλ. καi &.νωτ. σ.153 
σημ. 1. 

3 Βίος άγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27, § 32. Βίος τοϋ άρχιμ. Δαλμάτου {5 
αί.), ΕΕ, σ. 148α. Βίος Βασιλείου τοϋ \'έου (10 αl.), AS, Mart. 3 (act. gr., σ. 
*31, κεφ. 55). Βίος όσίου Εύ&υμίοu, Νέα Σιc;Jν 12 (1912), 053. Βίος Δαβίδ ΣυμεΟJν 
καi Γεωργίου (9 αl.), Anal. Boll. 18 (1899), 220, βλ. καί Κουκουλέ~, σ. 40. 

4 Περi τοϋ οϊκου Εντός τοϋ όποίο υ Uπfjρzεν ό τάφος, ϊδε Κ ο u κ ο υ λ έ ν, σ. 55, 
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του, {1τις χώνη &πΟ τότε μέχρι σήμερον &ναβλύζει παντοδαπU:ς εύεργεσίας» ι. 
Οί. ξένοι τέλος Ε·θάπτοντο εΊς 'Ιδιαίτερα κοιμηηlρια, ξεJιοτάφια καλούμενα~. 

ε') Ταφή, 

' ,., ι:ι , -' ~' , ο' 
<Ότε {J νεκριχη πομπη εφυανε προ του ταφου, οι φεροντες τuν νεκρ ν 

λε:κτικάριοι 1-J :κοπιαταί 3 &πέ3ετον αUτΟν fπl τοϋ Εδάφους' άκοί.ού-θως άνε
π-έμποντο ίΙπ(J τοϋ ίερέως αί τε/.ευταίαι ύπΕρ αϋτοϋ εVχαί •. Έτιμάτο συν1]· 
Η·ως ό νεκρΟς Ετι καl δι' Επιταφίου λόγου, δια τοϋ όποίου Ενεκωμιάζοντο αί 
ιlοεταl αϋτοίi καl 1l κατU: τΟν βίον φιλάν{Ιρωπος δρ5σίς του 5 • Οι Επιτάφιοι 
ούτοι λιίγοι μiο τι'ιν Εγκωμιαστικi>ν αϋτ5η• χαρακτlϊρα εfχον εϋρει κατα ηΊν 
&ρχαιότητα ηΊν π/.llρη αUτιiJν rΊνr1πτυξι ν G' σuνεχίσ{Ιησαν δε επειτα ·δπΟ τΟ 
αl,τΟ ρητοριχΩν πνεUμα καi χα Η!. η'] ν χριστιανικi}ν περίοδον r;. 

Κα τι!. τιJ.ς τελευταίας αϋη'ι:ς στι yμΛς οί οi.κείοι τοϋ μεταστάντος f.ξετρέ· 
ποντο είς ι1cηlνους καl κοπετούς, οϋτω ()f. ()χι μι)νον τ1Ίν- συνέχισιν της ίερU.ς 
ψαλμφδίας πασεκ(ω.υον Η, ιi.λλ' &κι) μη και αί.,ηΊν τi)ν κατr1,3εσιν τοϋ νεκρού 

f.ν τι9 τάφφ. 
Εί.ς rι).~ κηδε-ίας τCιν μαστύρων κατU: τοUς πρώτους αiώνας καl τcίη• 

λοιπιiΊν όσί.ων ι't:νδριΛν κατόπιν, πλην τών οlκείων, προσήρχετο και πλ1ϊΗ·ος 
εκ τοίi λαοί:i. 'lΌϋτο πρωι:ομπείΙΟV τι'ιν νεκρΟν παρεκriλει καl Εδέετο ύπΕρ τfΊς 
ί.άσεως &σ0εν<7ιν 11 προσεπάΩ-ει κατά τε τfιν διαδρο~ηΊv καl πρΟ τοϋ τάφου 
δ.κόμη νrl. πλησιάση καi f.γγίσn αϋτΟν ·11 η'ι φέρετρον, ϊνα &ποσπrlση τεμάχιον 

1 Βίος όσ. Ε1ΊΟ,uμίου 1 Νέα Σι(i1ν 12 ( l912), G53. Βλ. καi Σ υ μ ε OJ\' ο ς f\·f ε τ α· 

φuιl,ατου, έν Migne, 114, 729cs. 
2 Λ ε ο ν τ ίο υ ιlπισκ. Νεαπόλεως, Βίος Σuμεcin• τοϋ δια ΧριστΟν σαλοϋ, Μ i g η e, 

93, 1744 0 . Βίο; Ζ\-fάρι'}ας μητρΟς τοϋ ύ.γίου Σuμf:f~1V έν tιί) Θαυμαστfί1 Οσει (6 αί.), 
ΛS, Maii 5, 407c. ΘεοφιLνους, Χρο\•ογρ. (σ. 1Ci4, στ. 17-18, Βόννης)' βλ. καi· 

Κουκουλέν, σ. 42. 
:J "Ιδε ιlνωτ., σ. 131- 135. 
4 Ί\1 α κρίνα, σ. 993 Β: ο:Ο.;το{}έμενοι τi)ν κλίνην τrL πρώτα είς προσεuχ1lν έτρε· 

πόμf:θ'α, 1l δε εlωl fl·ρ{Jvωv γίνεται άφ:::ιρμ1) tf'!) .λαQ;ι», Βίος άγ. Φιλαρέτου (8 αl.), 
H)τzantion g (1984}, 161, στ. 26 γ,;έξ. «ψl}ασ&ντων δε fν τfί:ι τάφφ ψαλμψδίαις τε καί 
ίlμνnις τ.ιμ{]rJαντες, κατέ&εντο τ() δ.γιον αυτού σώμα εν τ(ρ λάρνακι». 

r; Γρηγόσιος Ναζιανζηνός, 1\f i g η e, 35, 273Α «τιιοlσας n)v πατέρα λόγοις έπι· 
τσ.φίοις». 'Ίδε καl Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 42 · 43. 

F r. Ρ f ί s t e Γ, Der Reliquienlωlt iιn Altertuιn, ΙΙ, 1ΗΙ2, σ. 554 · 5δ.J, 
7 Δ η μ. Μ ;τ α λ rL ν ο υ, Πατcιολογία, 1950, σ. 312. 
s J\Ιακρ ί.νci., σ. 99Η Β. καl δ Γρηγόριο ς Να ζ ια\•ζη\-•ός, ΕLς τΟν fπι~ 

πίφιόν του ~~ις τ<)ν μfγαν Βασίλειον (1\Ι i g η e, 36, 601 Β) λέγει: «ψ~λμφδίαι {}ρή

νοις Uπερνικώμεναι», 
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έκ τών Ενδυμάτων 11 τών ένταφίων του, οϋτω δε προεκάλει τούτο σύγχυυιν 
καl παρημπόδιζε ηlν ταφ1lν. 'Ένεκα τούτου παρίστατο πολλάκις άνάγκη τiiς 
Επεμβάσεως U.λλωv Οσίων άνδρών η τfjς προσφυγfjς είς βίαια μέσα &στε 

Vfi ύποχωρ1lση τΟ πλΥj{}ος καl διευκολυν&fi ή κατά{}-εσις τοϋ νεκροί) 'εν τώ 
τάφφ. Σχετικώς λέγεται ε!ς τον βtον τijς μάρτυρος Φεβρωνtας, μαρτυρησci
σης έπl Διοκλητιανοϋ, τίρ 304, Εν Μεσοποταμίq. (Σιβάπολις), δτι κατα τfιν 

ταφην αύτf]ς «πολλΎϊς στάσεως γενομένης καl τών Οχλων βοώντων καl μ1Ί 

συγχωρούντων &.σφαλισ-&fιναι τΟ γλωσσόκομον, καl πολλU παρακαλοϋντος 

τού Επισκόπου τfις πόλεως καl τών μοναχών καl κληρικών κατατε&fιναι τΟ 
λείψανον ούκ Επεί-&οντο οί Οχλοι>>, οϊτινες ύπεχώρησαν τέλος δια τiiς έπεμ~ 

βάσεως τfις Οσίας Βρυένης 1 • CΟμοίως &ναφέρεται καl Εν τίρ βίφ τοϋ Θεοδο

σίου (t 529), μονάσαντος πλησίον τών <Ιεροσολύμων, Οτι κατU τ1)ν δSραν τiiς 

ταφlϊς αύτου των συναχ{}·έντων μετα βίας «μόλις διωσθέντων ό Οσιος 

κατετέΗη» 2
• 

Περl τΥjς έπιμονfiς τού πλιl11ους νrt έγγίση τούλάχιστον τΟν νεκρΟν Ίl 
τΟν σκίμποδα έφ' ού έφέρετο, μαρτυρεί χαρακτηριστικ6'1ς δ Γρηγόριος Να

ζιανζηνΟς είς τΟν έπιτάφιον λόγον του είς τΟν μέγαν Βασίλειον (i· 379), δτι 

«προεκομίζετο μΕν δ &γιος χερσlν rlγ[ων ύψούμενος· σπουδtΊ δ' 1}ν έκάστφ, 

τr'ρ μΕ:ν κρασπέδου λαβέσ{}r_..η, τii) δΕ σκιάς, τiρ δΕ: τοϋ ίεροφόρου σκίμποδος, 
καl ψαϋσαι μόνον ... τQ} δε τών &γόντων έλ{}είν πλησίον, τii) δε τfις {}·έας 

rlπολαυσαι μόνης rΟς τι κάκείνης πεμπούσης Οφελος. Πλήρεις άγοραί, στοαί, 

διώροφοι, τριcδροφοι τών Εκείνον παραπεμπόντων ... μόλις δε τΟ σώμα δια~ 

φυγΟν τσUς άρπάζοντας καl νικfισαν τοVς προπομπεύοντας, οϋτω τψ τάφφ 
τιi'Jν πατέρων δίδοται>> 8

• Καl κατU τi]ν έκφορclν Εν Κωνσταντινουπόλει, τψ 
438, τοϋ &ρχιμανδρίτου Δαλμάτου λέγεται, δτι «συντρεχούσης ... καl τfiς 

πόλεως άπάσης καl εκαστος έσπούδαζε του ίεροϋ Εκείνου σκίμποδος cΥπτεσ{}αι 

καl εUλογίας &ξιω17iiναι» '· 
Έκ τών μαρτυριών τούτων, α'i όποία ι δύνανται νU έπαυξη{}·ώσι, παρα

τηροίiμεν δτι τα συνωftούμενα περl ηlv ·νεκροφόρον κλίνην τΟ''ϋ έκκομιζομέ

νου άγίου πλιlδ·η, έπεζήτουν, έγγίζοντα τΟν νεκρΟν 11 τΟ φέρετρον, Ίl καl 

ι1π.λως μόνον 1<Jεάψενα, να τύχωσι τΥjς ευλογίας του (1γίου η να έπιτύχωσι 
ύπερ αύτών Οφελός τι, τi]ν 'ίασιν συνll-&ως &σ-θ·εν5)ν εκ ποικίλων νόσων καl 
δη των έξ έπηρείας τών πονηρών πνευμάτων. Κατα τl~jν έκφορUν τοϋ άγίου 

Φιλαρέτου (8 αί.} Εν Παφλαγονίg δαιμονιζδμενός τις, άκολουftών τΟ έξόδιον, 

1 AS 1 Juniί 7, 27, § 32. 
2 U sener 1 Θεοδ., σ. 97 1 στ. 16 κfξ. 
Β 1\f i g 11 e, 36 1 601Β. 

.ι ΒΕ, σ, 148α. Βλ. καί βίον του πατριάρχου Κωνσταγτινοuπόλεως Ίγνατίου 1 
:Μ i g η e, 105, 560Α. 
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«&ναπηδ1lσας Uφνω χατέσχε τf]v κλίνην καΊ ίίμα τοU κρατfiσαι αUπlν, παρα
χρfjμα έξiϊλ17ε τΟ &κcΗtαρτον πνεύμα έξ αUτού καΊ γέγονεν ύγι1Ίς τfi τοϋ Θεού 

χάριτι» 1
, 

'Ιαματικi}ν καl &πελατικι'jν δύναμιν έπιστεύετο δτι Εκέκτηντο καΊ τi1 
Ενδύματα καl Εντάφια τών νεκρών τούτων· διιΧ τοίiτο ιδιαιτέρως έφρόντιζον 
οί Cαολου{}οϋντες είς tJlν κηδείαν ν' dποσπάσωσι καΊ λάβωσι τεμάχια έξ αί'.ιτών, 
κα1Ί-' δσον «πα{}ώv Clμα καl νοσημάτων καΊ παντΟς Ετέρου λυποίiντος (Ίπαλλα

ΎΊlν εχει ν δι' Εκείνων έπίστευοV» 2
, 

•Η πίστις περΊ ύπαρχούσης -θείας δυνάμεως είς τΟ λείψανον τοίi όσίου 
11 μάρτυρος και είς τα Ενδύματα καl Εντάφια α1Jτοίi, διατηρουμένης δε Εν τίρ 
λειψάνφ καl μετU τΥιν ταφήν1 νομίζω Οτι έσtηρίχ-81'] κατ' &ρχ1Ίν είς &ναλόγους 
&ρχαίας δοξασίας περΊ τών λειψάνων των Ίiρώων 3

, Κυρίως δμως είς τΊlν 
διαμόρφωσιν τilς χριστιανικής αUτΥjς δοξασίας <:iμεσον 11σχησεν έπίδρασιν 1l 

διδασκαλία εν τii Καινjj Δια&ήκη (Πράξ. τών Άποστ., β' 3, 43. γ' 6, 12- 13. 
ε' 12, 15. ιiJ' 11- 12) περ\ τiiς μεταδο&είσης ε(ς τους aποστόλους δια τoii 
άγίου Πνεύματος δυνάμεως, δι' Ίiς και <<έν τψ Ονόματι 'Iησού Χριστού» 
(Πράξ. Άποστ., γ' 6} «πολλά τε τέρατα καΊ σημεία δια τΟΊν άποστόλων έγί~ 
νετο» (Πράξ. Άποστ., β' 43 πρβ. κα\ ε', 12). Δια τijς εν αuτοiς {Jείας χάρι
τος ό Πέτρος καΊ ό 'Ιωάννης έγείρουσι χωλόν, δια δε τού &ποστόλου Παύ
λου (Πράξ. Άποστ., ι&' 11-12) «Δυνάμεις τε ou τaς τυχούσας εποtει δ Θεος 
διcl τών χειρών Παύλου, <flστε καΊ έπl τοVς &σ&ενοίiντας Επιφέρεσθ·αι &πΟ 
τοϊJ χρωτΟς αUτου σουδάρια 11 σημικί-ν&ια, καl &παλλάσσεσ-&αι &π· αUτr:Ον 
τας νόσους, τά τε πνεύματα τα πονηρα έξέρχεσ-θ·αι &π' αυτών». 

Κατα τi}ν διδασκαλία ν αύηlν έπιστεύετο δτι καl o'i μάρτυρες ύπΕρ τfις πί· 
στεως καΊ οί λοιποl &γιοι καl δσιοι Clνδρες ήσαν Εχ Θεοϋ Εμπεφορημένοι δι& 
&είας δυνάμεως, ή όποία μετεδίδετο καΊ ε'ίς τCt Ενδύματα αUτcίJν καl εLς δ, τι 
flλλο 11γγιζον, μετCt τΟν {}·άνατον δε αϋτη παρέμενεν Εν τψ λειψάνφ τοϋ άγίου 4

, 

ΠερΊ τfις πίστεως ταύτης άναφέρει κατα τΟ πρctlτov llμισυ τοϋ 4ου αl.(tl· 
νος δ Κύριλλος aρχιεπίσκοπος 'Ιεροσολύμων (Μ i g- η e, 33, 1037 Α), οτι «χα\ 
ψυχiiς μ1Ί παρούσης, δγκειταί τις δύναμις τcϊ) των άγίωv σώματι, διcΊ: nlν εν 
τρσούτοις ετεσιν ένοικιlσασαν έν α1Jτό) δικαίαν ψυχ1)ν, fΊς {Jπηρέτ-ημα γέγονε ... » 

1 1\1>Η. F ο u r ιn y- Μ. L e r ο y, Βίος ύ.γίου Φιλαρέτου, Byzantion 9 (1934)~ 

161, στ. 19-24. 
2 Σ υ με ώνο ς Μετ α φ ρ άστο U 1 Βίος όσ. Εύσεβίας, Μ i g ne, 114, 997ο." Ιδε 

καl βίον πατριcί .. ρχου 'Ιγνατίου (9 αi.. ), Μ ί g n e, 105 1 560Α. Βλ. άλλας μαρτυρίας 
παρα Κουκουλέ 1 σ. 44. 

~ Βλ. Ν ι κ. 1\Ι. Κ ο ν t ο λέοντος, ΤΟ Έρέχ-&ειον ώς ο!.κοδόμημα χ&ονίας 

λατρείας 1 1949, σ. 29. 
1 Οί &ρχαιοι έπίστεuον όμοίως περί ύπαρχούσης δυνάμεως ε" τοις λειψάνοις 

τ&ν {lρώων, βλ. Νικ, Κοντολέοντα, "Eν'fi" &ν. 
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καl μετ' αύτΟν ό Χρυσόστομος (Ι\-1: i g η e, 50, 595,11) τονίζει «οUδΕ γδ.ρ τCι 

σι{ψατα μόνον, &λλcΊ. καl αυταl αί {}f)και τών δ.γίων πνευματικiϊς εlσι πεnλη
ρωμέναι χάριτος». 

Ή διδασκαλία αUηΊ τfις 'Εκκλησίας εύρε πλ1lρη άνταπόκρισιν εί.ς ηΊν 
λα'ίκ·Ι]ν ψυχήν, διΟ προσέτρεχον τα πλ1l{}η είς nΊv βοll{}·ειαν τιΟν όσίων 
&νδρών είς τ<iς δυσκόλους τοϋ βίου περιστάσεις, μετα τΟν Dάναrον δ€ αUτών 

Uπέσπωv τεμάχια Εκ τών φορεμάτων καl Ενταφίων αUτοjν πρΟς προφύλαξιν 

καl βο1l1Jειαν &πΟ τοίi κακοϋ η κατέφευγαν είς τοVς τάφους καl τU λείψανα 
αUτών πρΟς &παλλαγ1lν των Ε:κ νόσων καl Cί.λλωv κακών. 

Εϊπομεν &νωτέρω (σ. 151) Οτι ό νεκρΟς κατεχώνετο &π' εlι{}είας εν τcί} 

τάφφ, Οπερ σύνη{}ες διcl τοUς πτωχούς, 11 έτΗtετο πρώτον έντΟς {11lκης, είτα 

δΕ κατετί-3-εrο είς τΟ μνfiμα ύπΟ των «Ενταφιαστών». Κaτιl παρέκκλισιν έκ 
rοϋ τρόπου τούτου τfις ταφfjς Ε·&απτον κατα τΟν βον αίώνα σί ~Ιεροσολυμίται 

καl οί Αiγύπτιοι μοναχοl άλλα καl ο-δτοι διαφοροτρόπως. Ό ~Ιωάννης 

Μόσχος λέγει δτι 1~1ρωηl{}η τις έν Συρίq. ύπ~ &γγέ'λου έν δράματι: «Εiπέ, 

γέρων, Εαν &πο{J·άνuς, πώς ftέλεις ϊνα Ενταφιάσωμέν σε; ώς οί Αίγύπτισι 
μοvαχο\ eνταφιάζουσιν, 11 ι~ς ol ΊεροσοJ.υμίται ;» (Migne, 87, 3048c). Δεν 
Εχω ύπ~ Οψιν μου άλλας μαρτυρίας διαφωτιστικUς περl τοϋ τυπικοϋ τών 

κηδειών Εν CΙεροσολύμοις καl Αiγύπτφ κατα τllν περίοδον ταύτην. ~γ π ο~ 

πτεύω Ε-ν τούτοις δτι δ Μόσχος ι1·d ΕννοΌ ένταϋ{J·α δια τi)ν Α'ίγυπτον κηδείας 

νεκρ&ν δια τfις μη κατακρύψεως ύπΟ η~ιν γΥ]ν, &λλα τΥ]ς φυ/Δξεως αUτώv έπl 
σκιμποδίων, ό)ς ρητώς μαρτυρεί δια τΟν 4ον αίό)να δ Άι1ανάσιος ΆλεξανR 

δρείας είς τΟν βίον τοϋ όσίου Άντωνίου, δτι «οί Αίγύπτιοι τα τών τελευτώ'\-'tων 
σπουδαίων σώματα καl μάλιστα τών δ.γίων μαρτύρων φιλοϋσι μΕν {Jάπτειν 

καl περιελίσσειν δ{}ονίοις, μη κρύπτειν δΕ ύπΟ γΥ]ν, &λλ' έπl σκιμποδίων τι{J-έR 

ναι καl φυλάττειν Ενδον παρ' Εαυτοίς, νομίζοντες f:v τούτφ τιμdν τοUς 
Uπελι1όντας» 1

• 

ΆπΩ τοίi τρόπου τούτου τΎjς ταφijς &ντιδιαστέλλεται νομf-ζω ύπΟ Ίω. 

τοϋ :ΝΙόσχου τΟ έπικρατοϋν Ε&ος Εν Παλαιστί,;ή, τiiς κατακριJ·ψεως Εν τάφcρ, 
Οπερ ητο τΟ αUτΟ πρΟς τΟ τijς λοιπiϊς βυζαντινfjς Επικρατείας. Πι{}ανώτερον 

δμως φαίνεται Οτι )1 διάκρισις αϋτη &πΟ τοϋ α'ιγυπτίου ΕιΊ-ους &νάγεται εlς 

είδικΟν παλαιστινιακUν ει~ιμον κατα τΟ όποίον κατέκρυπτοv μΕν τσUς \ΨκροUς 

έν τάφφ &λ/.rl τε{}ειμένους έπl κλινών. Περl τούτου πληροφορούμε{}α έχ τiϊς 
διηγι)σεως περl τοϋ μαρτνρίου τοϋ πρωτομάρτυρας Στεφάνου καl τ-ϊϊ:; εύρέσεως 

τοϋ λειψάνου του. ΤΟ μαρτύριον Εγράφη, &ις προκύπτει Εξ αϋτοϋ (ΑΙΣ, 5, σ. 
31, χεφ. 4), περl τα τέλη τοU 4ου αίώνος, λέγεται δΕ Εν τούτφ Οτι Εν δράματι 
ύπεδείχ{}η ε'ίς τινα ό τάφος τοϋ πρωτομάρτυρος Στεφάνου περιέχων <<κλίνας 

χρυσeϊς τρείς, δύο μΕν χαμαί, μίαν δΕ ύψηλήν· 1'1 δf μία δύο Ι'lνδρας είχεν, 

1 Μ i g n e, 26, 968c. 969Α, κεφ. 90. 
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, Ο! ' -s-ιι δ' " ' " · " ' ' 2να πρωβύτην και ενα \'εωτερον. · σαν ε αι στρωμναι ουτως ΙJ μεν μια 

ίιψηλ1l, ιl δi: άλλη {,ποκάτω αί'ηiϊς fιν, &ις &πΟ λαμπρc'iς Ε:σ{Ηϊτος Εστρωμένη καl 
ό'Jς νεοφωτίστων Οντων τώv Εν αUτΊί &νακειμένων>> (βλ. ΑΙΣ, 5. 38 στ. 15 κΕ:ξ.). 

'Ο νεκρός, δεδεμένος τ{Χς χείρας καl το-Uς πόδας καl πρός άνατολUς βλέ
πων, Ε&άπτετο, &ναλόγως τfjς οlκονομικlϊς αUτοϋ καταστάσεωc;, μετα τGηι 
πολυτελών αύτσϋ φορεμάτων, Επl πλουσίων χρυσοi)φάντων καl όλοσηρικών, 
δι' Jn' είχεν Ενδυ&η ο-Ωτος κατΠ τfιν περιστολήν ', Εκαλύπτετο δΕ Cίνω-θ·εν 
ΕντΟς τού τάφου δια καλύπτρας, 1'1 όποία Ε:λέγετο πέπλος 2

, :τινδόνιαν\ καl 
σάββαγωι -ι· πρΟς τούτο fχρησιμοποιείτο δtα τοUς μοναχοUς καl κληρικοUς 
καl τΟ έπιρριπτάριοv 5 • Ή καλύπτρα αϋτη εφθ-ανε μέχρι τών ποδών καλύ· 
πτουσα δλοv τΟ σώμα σ, έμυρίζετο δΕ δι' δρωμάτων πρΟς τΟν σκοπΟν βεβαίως, 
όJς παρατηρεί ό Χρυσόστομος, ϊvα καταστραφ1i αϋτη καl &ποφευΧ'θ·ϋ οϋτως 1l 

σύλησις ύπΟ τών τυμβωρύχων'. 
ΠρΟ τfις ταφfΊς τού λειψάνου εlς τfιν μοναστικ1lν περιουlν, δσον yνωa 

ρίζω, τflς Παλαιστίνης συνει-D·ίζετο καl 1l τέλεσις τΎ}ς {)είας λειτουργίας. Ι1ερl 
τούτου μαν-θ·άνομεν σχετικώς Εκ τοϋ ύπΟ Συμεώνος τοϋ Μεταφράστσυ διε
σκευασμένου μαρτυρίου τοϋ άγίου Ούάρου καl τών σ\Jν αl!tQ). Ένταϋ-θα 
λέγεται Οτι γυν1l τις έν Παλαιστίνη τΟ λείψανον τού υίοϋ αύτfΊς «tQ) μάρτυρι 
παρατί-θ-εται, πάννυχόν τε σUν τοίς προσήκουσι και Cί.λλως έπιτηδείοις ηlν εU· 
χαριστίαν ποιησαμένη, πρΟς δΕ και την μυστικfιν ίερουργίαν, ε,, Φ Ε'δει τελι::
σδ-lϊναι τελέσασα, f:π.l δαψιλfι παρακαλεί τU δείπνα το\Jς τ&ν ίερόΛ' {)μνων 
αύτϋ κοινωνήσαντας» ιι. Άλλα καl Εν τδ) -βίφ τού όσίου Θεοδοσίου (6 αl.) 
ύπάρχει ή μαρτυρία δτι τΟ λείψανον αϋτοίi κατετέ{J-η έν τc'!;> τάφφ «τ)lς {}είας 
εUχαριστίας Επ' αUτδ) τελεσ&είσης» g. Περl τού Ε-θ ους τούτου, τfις Επl τψ 

1 Μαρτύριο'\-' άγίου πρωτομάρτυρας Στεφάνου καl εϋρεσις τών λειψάνων αύτοU, 
ΑΙΣ, 5, 38, στ. 15 κέξ. Χρυσό σ τ ο μ ο ς, 'Ομιλ. είς _ύ.γίαν Πελαγία ν η)ν έν ~ Λν

τιοχsίq., Μ i g η e, 50, 582, στ. 33 κfξ. 
2 Βίος Ίγνατίου &ρχιεπ. Κω·νσταντινουπόλεως, ~'Ι i g η e, 105, G60Λ. 
3 Βίος όσίας Μελάνης (5 αί. ), Ana1. Boll. 22 (1903), 49, στ. 1G. Κ u r t z, Βίος 

Θεοδώρας (&ρχ. 10 αl.), σ. 40, στ. 33 κέξ. Σ υ με& ν ο ς Μετ αφ ρ άστο υ, Βίος 
όσίας Εύσεβίας, Μ i g η e, 114, 997 D' ϊδε καί Λ ο υ κ iJ. τ ο ν, σ, 78 . 

.τ. Νικηφόρου πρεσβυτ. Κωνσταντινουπόλεως, Βίος 'Ανδρέου. 

Σαλου, Μ ί g n e, 111, 745Β. 
5 Βίος όσ. Παύλου του νέου του f.ν Λάτριρ (10αί.), A11a1. Boll. 11 (1892), 1711 

Περi. του έπιρριπταρίου, βλ. D u C a 11 g e, έν λ. Anal. Εο11. 7 (1888), 99. 
6 Βίος όσ. Παύλου του '\'έου, "Εν{}' Ο.ν., σ. 171. 
7 'Ίδε παρc't Λουκάτφ, σ. 86, § 8. 
s Μ i g 11 e, 115, 1157D. Καί έν τφ μαρτυρίφ τfις δ.γίας Δόμνης φέρεται επι• 

σης δτι δ.πο-&ανόντος του έΠισχόπου Κυρίλλου οί πιστοί «τελέσαντες η)ν λειτουργία'\-' 

ίi.πασαν χατέ&ενtο τΟ λείψανον έν τQJ χοιμητηρίφ ίiξω της πόλεως,,.», Κλεόπα 
(Κοικυλίδου), "Ε-ν&' &ν., σ. 60, στ. 29 κέξ. 

9 Use11er, Θεοδ., σ, 97, στ.16 χέξ. 
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νεκρcτ) ίεράς λειτουργίας, έν τii έκκλησίr_ι παρατηρεί ό Usener (Θεοδόσιος, 

σ. 188), Οτι μαρτυρεί ό ψευδο- Διονύσιος 1 έκ τοίi τέλους τοίi 5ου 11 τών 
&ρχών τοϋ 6ου αlώνος. Αί ίερουργίαι Ομως αύται πιστεύω δτι &ναφέρονται 

μfί.λλον είς τ&ς μνημοσύvοuς έπl τών τάφων συνόδους τών οίκείων. Ό ΑU

γουστίνος (354- 430) π.χ. μαρτυρεί περl τελέσεως τiϊς iJείας ε~χαριστίας κιιτι'ι. 

την τρίτην άπΩ τfις ταφfiς 1lμέραν 2
• ΚατU. ταϋτα, έαv πράγματι αί &νωτέρω 

άγιολογικαl εLδήσεις έκ Παλαιστίνης dναφέρωνται εlς τfιν τέλεση• τi)ς ί)είας 

ευχαριστίας &μέσως πρΟ τϊiς κατα~έσεως τοίi νεκροϋ έν τψ τάφφ, πρέπει νιJ. 

&εωρη-&ϋ. έφ' δσον έγένοντο κατ' ε{}ος, δτι καΗιερcδι'}ησαν αύται κατ' Επέκτα

σιν εκ τfίς {}είας εUχαριστίας κατα τΟ:ς μνημοσύvους τελεπlς ύπερ του νεκροίi Α. 

ς') ·ο •άφος ι!ξω.ερικώς. 

Ό τάφος, δJς λέγεται Εν τψ βίφ τού όσίου Εύί}υμίου (5 αί.) Εν Παλαι

στίνη, {βλ. άνωτέρω, σ. 154), Μύνατο να περιβάλληται διι). καγκέλλων', 

Επήγνυτο δε έπl τfjς πλακΟς κατα τΟ στfί1~·ος τοϋ νεκροϋ μετα.λλίνη χώνη· αϋτη 

Επt του τάφου τοϋ Εlι-&υμίου, όJς αναφέρεται έν t(ρ βίψ του, fiτo κατεσκευα~ 

σμένη Εξ- &ργύρου, έχρησιμοποιείτο δ' 'ίσως, όJς παρατηρεί ό Φαίδων Κου

κουλΕς {σ. 66), δια τi]ν εtσαγωγ1]ν δι' α~τijς εtς τον τάφον τών ~πιτυμβίων 

χοών. 

ΣυμφόJνως πρΟς τ1lν &ρχαιοτάτην καl παγκόσμιοv δοξασίαν «περl 

Επιβιώσεως τιtlν νεκριUν μετ α ~άνατον» s, ό νεκρΌς i:tχει &νάγκην τών &ναγ

καίων δια τΟν βίον τοιι τοϋτον με{}' όJν καl 1l {}έρμανσις καl δ φωτισμΌς τοϋ 
τάφου 6 • 'Ό τάφος, κατΟ: γεvικiιν εtς δλους τοUς λαους δοξασίαν, καl παρΟ: 

τοίς χριστιανοίς', Ηεωρείται 1l κατοικία τοϋ νεκροϋιι. ·ο κάτω κόσμος, Οπου 
μετέβαινεν 1l ψυχη κατΟ: t(lς άρχαίας ι3λληνικάς, 11δη &πΟ τών Ομηρικών 

χρόνων, δοξασίας, ένομίζετο ζοφιfJδης καl σκοτεινός~'. 'Όμοία πίστις {Jπfjρχε 

1 Περi εκκλησ. tεραρχ. κcφ. 7 (Μ i g η e, 3, 5δ7). 
2 Βλ. παρc'ι. Usener, "E·νft' αν., σ. 188. Πρβλ. καί Καλλίνικον, σ. 492. 

. 3 Βλ. Καλλίνικον, σ. 492. 
4 "Ιδε καt Κουκουλέν, σ. 54. 

, ·1 Ν. Γ. Πολίτου, ΤΟ Εϋιμον της &ραύσεως τών ιlΎγείων κατcΊ. tJ\ν κηδεία·ν, 

Λαογραφικά. σύμμ. Β', 1921, σ. 278. 
G Γ. Ν. Πολίτου, "Εν-&' αν. Ρ. Sartori, l<'euer u. Licht im Toten

gebriiuche, Zeitschr. des Vereins f. Volksk. 17 {1907), 371, 385 · 386. 
7 'Ανδρ. Φυτράκη, Ή πίστις τοϋ μεγ. Κωνστα-ντ[γου κατc'ι τcΊ. τελευταία 

i!τη τijς ζωης αύτοϋ, 19!G, σ. 52. 
8 Πρβλ. J, \'Tiesner, "Εν&' αν., σ. 210. 
0 'Ιλ. Ο 191, Ψ 51 Όδυσσ. λ 155-156. Ήσιόδου1 'Ασπίς, 226-227. Ό 

&άλαμος της Περσεφ6νης (Π ι ν δ ά ρ ο u, Όλuμ11;,, 14, 20) ίjτο μελα'\!τειχής, 
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προσέτι καl παρα τοίς Ίουδαίοις, καιJ~ 11ν δ άποιJνήσκων ερχεται ('Ιώβ, Ι, 

21- 22) « ... είς γfiν σκοτειvην καl γνοφεράν, είς γfiν σκότους αί.ωνίου, oU οUκ 
εστι φέγγος, οlιδf: Ο ρ αν ζωfιν βροτών» ι. 

~Ενεκα τών δοξασιών τούτων, κατα τοiις προ'ίστορικοiις 1lδη χρόνους, 

&λλα καl κατΟ: τοUς ίστορικσUς παρό: τοίς ~Ελλησι καl τοίς Ρωμαίοις Εφω

τίζοντο οί τάφοι δια λύχνων 2
• την παράδοσιν αUτην συνέχισαν Επειτα καl 

οί χριστιανοί, μη άντιτι1Jεμένην <'iλλωστε καl πρΟς την χριστιανικην διδασκα

λίαν, Επιβαλλομένην δf: πλΎιν τούτου καl έκ τfις άνάγκης τού φωτισμού τών 

κατακομβών κατα τήν περίοδον των διωγμόJν s. Οϋτω τiiς μάρτυρος Ζηναtδος 

τΟ λείψανον καταirέσας τις Εν μνημείcρ «ού διέλιπεν ... οUτε τfιν φωταγωγίαv 

ποιών οUτε &υμι&ν τΟ δσιον αlιτfις λείψανον μέχρι τfίς αύτοϋ τελευτilς» 4
• 

Καl ή μάρτυς Δόμνα έν Νικομιηδείg, &άψασα τοiις μάρτυρας, «ψ(Οτα αύτοίς 

άπτει και {}υ μ ιάματα προσφέρει» δ. 

τα φώτα αύτΟ: fκαιον Επάνω του τάφου Επl φωταγωγού λύχνου «κ&κ 

του φωταγωγοϋντος λύχνου τΟ τάφον fλαιον -θείον &λειψαμένη ... » 6 , η έπl 

κρεμαμένων κανδηλΟΟν 7 πρΟς τιμΥJν τοϋ νεκροϋ ει. cH παράλειψις ύπΟ τών 
οϊκείων τοϋ νεκρού τοϋ καit1lκοντος τούτου ήδύνατο να προκαλέσ'!] την άγανά

κτησιν καl δργfιν αύτοϋ. Διδακτικ1l περl τfjς δοξασίας ταύτης είναι η σχετικΎι 

εΥδησις ~κ του βίου τijς όσ. ΜάρiJας (6 α!.), καif' \]ν άποifανούσης αuτijς ~ν 

Συρίg, ό υίΟς αύτfις ΣυμεΟΟν fβλεπε τους &δελφοiJς τf}ς μονiiς «χαταφρονοϋν

τας καl μη άπτοντας η1ν έπt τΥjς τιμίας λάρνακας αύτfjς κανδήλαν». Άργό

τερον, δτε αίφνιδίως fισ~ένησεν ό οίκονόμος τfjς μονης καl Εμελλεν οfiτος να 

1 Βλ. πλείονας μαρτυρίας παρα Ε d. D h ο r m e 1 L"idee de l'au deHι dans 
Ia religion hebraique. Revue de l'hist. des Relig. 123 {1941), 134, 137. 

2 ]. Wiesner, ,.Εν-&• αν., σ. 129, 140 πρβλ. καί σ. 210. Ρ. Sartori, 
Feuer u. Licht, Ο/Εν&" αν., σ. 374: κέξ. Blίimner, σ. 510, σημ. 13, ενταϋ-&α 
παρατίftενται σ.ί άρχαίαι μαρτυρία ι διcΊ. τοiις Ρωμαίους. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 53. 

9 Καλλίνικος, σ. 363. Γ. ΣωτηρίουΊ 01Εν{}' άν., σ. 43. 
4 Βίος άγίας Ζηνα·ίδος, AS, Octobr. 5, 509, § 9. 
0 Κλεόπα (Κοικυλίδου), Βίοι των Παλαιστ. άΎίων, σ. 80, στ. 27 . 
6 Βίος όσίου Εύαρέστου, Anal. Boll. 41 {1923), 323, στ. 10- 11· καί «φωτα

γωγΌς ελαίφ ανάJττουσα», SEC, σ. 603, στ. 32 κέξ. 
7 Κ u r t z, Βίος Θεοδfόρας, σ. 21, στ. 17 κέξ. «11 επάνω τοϋ τάφου κρεμαμένη 

κανδ1Ίλα, Ολίγου παντελώς εv αl!τft δντος ελαίου, οϋτως Υjν καιομένη <Οστε έ:κπληξιγ 

εμποιείν τοίς όψΟσιν εν τηλικαύτη του φωτΟς λαμπηδόνι», "Ιδε έ:τι: Βίον άγίου Ευ

δοκίμου, Izs\Yestija 13 (1908), 213, στ. 18 κέξ. Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, 

Μαρτύριον δ.γίου Ούάρου, Μ i g η e, 115, 1152c, ε,-τl. τών διωγμών εν Τυάνοις: «σε

βασμίως αύτΟν κατατίftrισι, φως τε άσβεστον σ.Uτφ 'δφάπτουσα καί .ftυμιάμασιγ, ώς 

είχε, νέμουσα την τιμήν». 

ει Βίος όσ. Μάρ.ftας, AS, I\.faii 5, 413Α. "Ιδε καi &νωτ. σημ. 7. Πρβλ. Ρ. 
S a r t ο r i, 'Ένft·' αν., σ. 386. 

ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΒΙΑΣt ΒΥΖΑ.ΝΤ IN&:lN J;ΠΦΥΔΩΝ "EτCJ, Κ' 11 
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έκπνεύση, 1'1 1\'lάρ\Jα «παραστασα τούτψ είπεν: Τί διαλογιζόμενοι ούχ ηψατέ 
μου η)ν κανδtlλαν ; ... » 1 • 

Έπl τΥjς καλυπτούσης τΟν τάφον πλακΟς έχαράσσοντο καl έπιγραφαl 
σχετικαl πρΟς τΟν νεκρόν, δηλαδη τΟ Όνομα, τΟν tάφον καl τΟν {}άvατον 
αύτοϋ καl Επιγράμματα Ετι 2

, &λλΟ: καl άραl κατ& τ&ν τυμβωρύχων. Αί πλη
ροφορίαι αUταl έγράφοντο Ενίοτε, 'ίσως κατ& τοUς χρόνους τών διωγμών, 
καl έπl μεταλλίνων πλακών καl Ετί-θεντο έντΟς τοϋ τάφου s. 

ΧαρακτηριστικΟν γνώρισμα τών τάφων καl τών κοιμητηρίων &πετέλcι 
ή έπ' αϋτών βλαστάνουσα κυπάρισσος. Είς τf)ν μονfιν τοϋ J\ίηδικίου έν 
Βι{}·υνίq., κατΟ: τΟν Ενατον αίώνα, &ναφέρεται περl τοϋ τάφου εύσεβοϋς τινος 
μοναχοϋ τfjς ·μονfjς, Οτι «ϊνα μ ή Cίδηλον γένηται τΟ τοϋ ~Οσίου μνημείον, 

&λλ' έναργcΟς φαίνεσ&αι πfiσιν, φυτΟν τΟ λεγόμενον κυπάρισσον Επάνω τοϋ 
μνήματος κατα τών αUτών τιμίων αlιτοϋ στέρνων αύτομάτως έκφυiϊναι ό τών 
δλων ΘεΟς παρεσκεύασεν» 4

• Έκ τfiς μαρτυρί.ας ταύτης μαν{tάνομεν δτι κατα 

τΟν Ενατον αίώνα ή κυπάρισσος έκόσμει, ώς καl σήμερον, τοUς τάφους καl 
Επομένως, Οτι fιτο δια τΟν λαΟν πέν&ιμον δένδρον. "Η κυπάρισσος δμως ώς 
δένδρον συνδεδεμένον πρΟς χi7ονί.ας ~εότητας &λλι1 καl πρΟς τ1'Ίν λατρείαν 

τών νεκρών είναι γνωστη άπΟ τfiς &ρχαιότητος 5 ."0 Σέρβιος περl τα τέλη τοϋ 
τετάρτου μ.Χ. αiώνος μαρτυρεί δτι ο! Ρωμαίοι (Σχόλ. ε!ς Α!ν. ΠΙ, 64, 
IV, 507) είς 11ν οίκίαν εύρίσκετο νεκρΟς έτοπο{}·έτουν έπl τfjς {}ύρας κλάδο ν 

κυπαρίσσου, cbς σημείον τοϋ Εν τϋ οίκίιz:, πέν~ους καl πρΟς τΟν σκοπΌν 
βεβαίως να είδοποιώνται περΊ. τούτου o'L Επισκεπτόμενοι τΟν οίκον 6 • ΤΟ 
Εftιμον τούτο πιστοποιεί ό Σέρβιος καl ώς άττικόν, (Σχόλ. εl.ς Αίν. ΙΙΙ, 
681) «apud Atticos funestrae domus 11nius (τοίi κυπαρίσσου) fronde 
velantur», ό Ludvig Deubner δμως .Οεωρεί ϋποπτον nlν πληροφορίαν 

ταύτην 1 • 

1 AS, Maii 5, 413Α. 
2 'Ίδε Κουκουλέν, σ. 52-53. 
8 Συμεώνος Μεταφράστου, Ύπομνήματα τ6)ν άγίων έπτό. παίδων τώ\' 

εν Έφέσφ, Μ i g n e, 115, 436 C-D. «Γράπτωμεν δΊ) εiς πτυχία μολυβδα τi]ν μαρτυ
ρίαν τών άγίων τούτων, Οτι δια Χριστό'\' &πέ<&α\•ον καL μάρτυρές είσι, καL f}ήσωμεν 

αύτό. έν γλωσσοκόμφ χαλκφ καΙ σφραγίσωμεν». 
4 Έπιτάφιος είς δσιον Νικήταν, AS, April. 1 (σ. XXII, § 23). 
5 Μ. Nilsson, 'Έν&' &ν., σ. 667. Blίiωner, σ. 499. Olck, Cypresse 

έν Ρ a u 1 y - W _i s s ο w a, RE, IV, σ. 1923, 1933 κέξ: βλ. καl έν Handwδrt. des 
deutscben Abergl. ΙΧ, 993. 

6 'Ίδε καl Carl Boetticher, Der Baumkultus der Hellenen, 1856, 
σ. 488. Rohde, Psyche3 , Ι, 220, 1. Th. Wachter, "Εν&' &ν., σ. 47-48. 
Mau, Bestattung, ε" Pauly-νi7issowa, RE, Bd. ΠΙ, στ. 350,10. 

7 Die Bedeutung des Kranzes im k1assischen A1tertum, Archiv. f. Reli~ 

gionswiss. 30 (1933), 95, 

.. 
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Ε' ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ 

α') Κα-&αρμός. 

Ό νεκρός, ώς γνωστόν, Μεωρείτο παρa τοίς "Ελλησι καl τοίς Έβραίοις, 

άλλα καl ύπΟ πλ1lftους eί.λλων λαών, μεμολυσμένος κα'ι o'L έρχόμενοι είς έπα

φην πρΟς αϋτΟν μέχρι τfiς ταφfiς του Επρεπε να προφυλαχ1tώσι ν &π Ο τΟ 

μίασμα, μετα δΕ τΥιν κατάftεσιν του σώματος έν τcfι τάφφ να καί1αρ11ώσιν 
αϋτοί τε καl ό οlκος δι~ &πολούσεως τοϋ σώματος καl ραντισμοϋ της οίκίας 1 • 

AL άντιλήψεις αϋταl περl μεμολυσμένου νεκροϋ καl κατα συνέπειαν 

άποφυγfις αϋτοϋ, συνεχίσ{}ησαν είς τΟν χριστιανικΟν κόσμον 2
, ή δ' Έκκλη

σία &γωνίζεται κατα τους πρώτους αίώνας δια τfιν έκρίζωσιν αϋτόJν s. 

β') Πεglδειπvοv- vεκg6δειπvοv. 

Πλην τfiς δοξασίας ταύτης περ\ τοu νεκροίi ώς μολύσματος δια τοvς έπι· 
ζώντας, o'L χριστιανοl ήκολού\Jησαν ηlν προγονικi}ν αϋτών παράδοσιν καl 

είς πλείστα Ci.λλα νεκρικa IΗίιμα κα\ δοξασίας. Οί!τως έξηκολού&ησαν τελοίiν

τες την μετα ηΊν ταφή ν κο ι vηv Εστίασι ν, τΟ περί δειπνον 4 • 

co ΛουκιανΟς είς τΟ περl πένftους, 24, παρατηρεί περl τοϋ περιδεί

πνου: «έπl πdσι τούτοις, τΟ περίδειπνον, κ_αl πάρεισιν o'L προσήκοντες καl 

τοUς γονέας παραμυιJουνται του τετελευτηκότος». ΤΟν παραμυ{}ητικΟν αϋτΟν 
χαρακτfιρα δια τοUς οίκείους τοϋ &πελftόντος διετήρησε τΟ περίδειπνον και 

κατόπιν παρα τοίς χριστιανοίς 0 , ύπάρχουσι δΕ περl τούτου σχετικαl πληρο

φορίαι Εκ τε τών πρω·tμων καl τών Επειτα βυζαντινών χρόνων. "ΥπΟ τοϋ 

1 v. Wilamowitz-Moellendorf, 'Ένf}' &ν., σ. 312. Βλ. καΙ Ν. Γ. 

Πολίτου, Τό ίΗ}ιμον της f}ραύσεως τ&ν &γγείων κατα τi)ν κηδεiαν, Λαογραφ. Σύμ

μεικτα, Β', 1921, σ. 273-275, ένf}α καί ή σχετικi] βιβλιογραφία. 
2 Μ ά ρ κ ο υ Δ ι α κ όνο υ, Βίος Πορφυρίου επισκ. Γάζης (Εκδ. Η. Gn'igoire

Μ.· Α. Kugener, σ. 20 (κεφ. 23), σ. 22 (κεφ. 25), σ. 101). 
s Χρυσόστομος, Migne, 50, 531, στ. 35-36. Κουκουλές, σ. 57 

κέξ. · 'ίδε καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ό άριf}μ0ς τεσσαράκοντα παρ<l τοίς βυζαντινο'i:ς 

καl νεωτέροις "Ελλησι, 1939, σ. 18, σημ. 3. 
4 Περl τοϋ άρχαίου περιδείπνου, βλ. R ο h d e, Psyche3 , Ι, 25, 231- 232. Ρ. 

Stengel, "Eνft·" άν., σ.144-145. Βουλόδημον, σ. 395κέξ. Petrakakos, 
σ. 11, σημ. 19. καl ΛΣ, Γ' 344, σημ. 2 ένf}α άναφέροντα~ αL άρχα'i:αι μαqτυρίαι, 

5 Βλ, Κουκουλέν, σ. 61, 
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Γρηγορίου Ναζιανζηνοίi άναφέρεται περl μητρΌς 1]τις, {}ρηνοϋσα τα τέκνα 

αUτfiς, λέγει: <<Ού σπαράξομαι κόμην ... oU καλέσω τας συv-&ρηνούσας ... οίικ 
άναμεvω παραχλήτορας, σUκ Ciρτον πέν{}ιμον παρα-θ·ιlσομα~» 1

• Περl της 

παραμυ-&ητικfjς ταύτης συγκεντρώσεως λέγεται σαφέστερον έν τiρ έγκωμίφ 

Νεοφύτου πρεσβυτέρου εlς τΟν Θεσσέβιον τΟν ~Αρσινοtτην· ένταϋ&α άποβιω·. 

σάσης συζύγου ~Ιωάννου τινΟς Lερέως «Ίlν καl κατα τΟ είω-110ς έξόδιάσαντες 2 , 

ή&ροίσitησαν οί άγχιστα μετα ntlv φίλων καl συγγενών παραμυ&iϊσαι τό) 

ίερεί κα-110Jς Ε&ος έστί' πρΟς Ον μετα των Clλλων παρακλητικών ριlσεων καl 

τοϋτο προσέ&ηκαν ... » s. ΕLς τΟ ύπΟ Συμεώνος του Μεταφράστου μαρτύριον 

τοϋ άγ. Ούάρου καl τών συν αlιτ{ρ (4 αί) λέγεται, δτι γυνή τις Εν Παλαι· 

στίνυ, μετd τΥ)ν ταφΥ)ν τοϋ υίσU αUτΥίς «Επl δαψιλfi παρακαλεί τα δείπνα 
τοUς τών ίερών ϋμνων αύτίϊ κοινων1lσαντας» 4

• Καl &ργότερον, τΟν lOov 
αlώνα, ό Νικηφόρος πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως είς τΟν ύπ" αUτοϊJ 

βίον του "Ανδρέου σαλοίι μαρτυρεί περί τινος Εν Κωνσταντινουπόλει &πο1tαφ 

νόντος, δτι <<ταφέντος οVν του σώματος α1Jτου καί τινων παραγενομένων πρΟς 

τΥιν γυναίκα αUτοίι χάριν παραμυ1tίας, καt1εζόμενοι έκίνουν λόγον περl τοϋ 

βίου αϋτου ... » 5 • 

το ε&ος τουτο τΎ]ς προσελεύσεως τών συγγενών καl τών μετασχόντων 

τfις κηδείας φίλων καl του κλήρου είς Παραμυ&ητικΟν μετ& τiιν ταφ1lν δεί· 

πνον, εύρύτατα διαδεδομένον εlς τΟν χριστιανικΟν κόσμον καl &ποτελουν, ως 

παρατηρεί ό Χρυσόστομος, «νόμον &ν{}ρώπων>> 6 , συνεχίσ-&η κα&· άπασαν 

τΥ)ν μεσαιωνικην περ.ίοδον καl μέχρι των κα&' ήμdς χρόνων ι:Ος σuστατικΟν 
τfις κηδείας νόμιμον 7 • 

Είς τi)ν κοιηlν αϋτΥ]ν Εν τΟ) ο'ίκψ του μεταστάντος τράπεζαν πρΟς τιμ1lν 

βεβαίως του &πελ-&όντος οίκείου Β έ-&εωρείτο κατ& τfιν &ρχαιότητα, δτι μετείχε 

καl ό νεκρΌς 00ς ξενιστής 9 • Δια τi]ς έστιάσεως ταύτης έ~εδηλοϋτο ή πίστις 

περl τfiς συνεχιζομένης Επικοινωνίας τοϋ μεταστάντος πρΟς τοUς Επιζώντας 

οlκείους καl φίλους αUτοϋ (Ρ. S t e η g e 1, "'Εν-&· άν., σ. 144), cΟστε οΏτος 
να μένη ίκανοποιημένος καl μη δργισ-&ίϊ κατ" α\Jτών. Παραλλήλως δμως τΟ 

περίδειπνον άποτελεί καl σύμβολον τiΊς κοινωνικfις άλληλεγγύης 1Ίτοι τiϊς 

1 Λόγος ΙΕ', είς Μακκαβαίους, Μ i g n e, 35, 928Α. 
2 Κηδεύσαντες. 

' Anal. Boll. 26 (1907), 187, στ. 16 κέξ. 
4 Μ i g η e, 115, 1157D, 
5 1\Iigne, 111, 836Α" ίδε καl Κουκουλέ'\', σ. 61. 
6 Βλ. Κουκουλέν, σ. 60. Δουκάτον, σ. 90, β' 3. 
7 Βλ.ΛΣ, Γ', σ. 3:!2 κέξ. Πρβλ. καL Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, 'Έν{}' άν., σ. 403. 

Δουκάτου, σ. 91. Έλπιν. Σταμούλη-Σαραντf], ΕνΘρQ:κ.2 (1929), 139. 
8 'Ίδε Ρ. Stengel, "Εν&' &ν., σ. 144. 
' "'Ιδε Ro h d e, Psyche 6 , Ι, σ. 231. 

.. 

.. 

Τα κατα τfιν τελευηlν Ε<&ιμα τών Βυζαντινών ~κ τών άγιολογικών πηγών 165 

ένώσεως έν αlιτ(i) τ&ν Επιζώντων, οί Οποίοι, τρώγοντες μαζl καl πίνοντες 

μετα τΟ λυπηρΟν γεγονΌς τοϋ iJανάτου, Εκδηλώνουν όμαδικώς, οϋτως άσυ

ναισitήτως, ηlν συμπαράστασιν αύrών εlς τΥιν δυστυχίαν, ώς ό ί1άνατος, καl 
τΥιν έσωτερικfιν διά{}εσιν πρΟς λή{J·ην του λυπηροϋ γεγονότος καl συ1•έχισιν 

τiiς ζω\iς Ό 

ΠλΥιν τfις Εν τ{ρ ο'ίκφ Εστιάσεως ταύτης, τοϋ περιδείπνου, ύπάρχουσι 

μαρτυρίαι περl τελέσεως δείπνων κατ& τοUς πρώτους χριστιανικοiJς αίώvας 

καl Επl τών τάφων 11τοι περί νεκροδείπνων. Ταϋτα ύπενiJ·υμίζουσιν εLς ήμiiς 

το ομηρικον παριΧ τον νεκρον επικήδειον δείπνον (Ψ 29. Ω 801)' κα\ τa 

δείπνα κατα τοUς κατόπιν χρόνους κατα τfιν τρίτην καl ένάτην ήμέραν άπΟ 

τf)ς ταφf)ς 5 • 

. τα χριστιανικα νεκρικα συμπόσια, συνεχίζοντα τα έλληνορωμα'ίκά, κα&ιε
ρώ&ησαν &πΟ τfις ΕποχΎ]ς τών διωγμών 4, έγίνοντο δΕ έπl τών τάφων τών 

μαρτύρων καl έξετρέποντο Ενίοτε είς 1Jορυβώδεις πανηγύρεις, 00ς μαρτυρεί 

&ργότερον δ μέγας Βασίλειος 5 • 

Τα νεκρόδειπνα Ετελουντο ακομη, πλi)ν τών μαρτύρων, καl επι τών 

τάφων Οσίων, μοναχών καl U.λλων 6 • eo Δανιi)λ Σκητιώτης (6 αί.) παρέχει 

τΥ)ν πληροφορίαν Εξ Αίγύπτου δτι τfιν Άναστασίαν πατρικίαν άσκοϋσαν τΟν 

βίον Εν μοναστηρίψ άνδρών καl άποβιώσασαν «Ηάψαντες (οί μοναχοl) καl 

ποιήσαντες εUχ1lν, λέγει ό γέρων τΟ) μαΗηtΊϊ αύτοίι. Καταλύσω μεν nlν νη

στείαν σήμερον καl ποηlσωμεν &γάπην Επάνω τοU γέροντος 7
• Καl κοινωνJ1-

σαντες εύρον εχοντα αUτΟν Ολίγους παξαμάδας κal βρεκτά· καl ποιtlσαντες 

&γάπην Επάνω αUτοίi ... άπfjλ{}ον ... » Β. 
τα δείπνα ταίίτα, εLς τΟ: Οποία, ώς καl παρ:Χ τοίς Άρχαίοις s, έλοyίζετο 

1 Arn. van Gennep, 'Έ,•&' &ν., σ. 652,778. 
2 Πρβλ. καt Ρ. Stengel, 'Ένθ·' &ν., σ. 144. 
3 R ο h d e, Psyche3 Ι, 232. 
4 Γ. Σωτηρίου, 'Έν&' &,,,,σ. 125. 
6 Βλ. παρ&. Καλλινίκφ, σ. 399. Πρβλ. Άνδρ. Φυτράκη·ν, "Εν!}' ύ.ν., 

σ. 49-50 περl τ&ν γινuμβνων συνάξεων εις τοUς τάφ:}υς τι!.ίν μαρτύρων. Ή συνήθ·εια 
·αϋτη τών συνάξεων έπi τ&ν τάφων το)γ μαρτύρων φαίνεται δτι συνεχίσi}η χαί μετ& 

τ-1-ιν πρωτοβυζαντινηv περίοδο'\', ώς μανtΜνομεν Εκ τοU μαρτυρίου τοϋ Σύρου 'Ηλία 
τοϋ νέου περί τΟ 780 παρ& τΥιν Δαμασκόν. Τούτου fπί τοϋ σταυροϋ fτι κρεμαμένοu 
&'\•αφέρεται δτι «Εκρέμασαν οί χριστιανοt πολυκάνδηλον μέγα Cίνω&εν τfjς κεφαλfjς τοϋ 

έσταυρωμένου έξάπτον καl έπισυνάξαντες τα παπαδίσκια αύτών καί τα &ββαδίσκια 
αύτών χοροUς περιέστησα'\' κύκλφ τοϋ σταυρού αlιτοϋ καi εψαλλον ύμνοϋντες τοUς 
ό:&.λους αlιτοίί». 'Α. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Συ.λλ. Παλαιστ. καί Συρια
κf]ς άγιολογίας, Α', σ. 57 ,στ. 12 κέξ. 

6 Πρβλ, καί Κουκουλέν, σ. 63φ64. 
1 "Ητοι έπl τοϋ τάφου τfίς Άναστσ.σ:ας, αποβιωσάσης ύπΟ τΟ σχfίμα μοναχοϋ, 
Β Δ α ν ι η λ Σ κ η τ ι ώ τ η ς, σ. 6, στ. 25 κέξ. 
s Ρ. Steng·ei, "Εν&' α,•,, σ. 144. 
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μετέχων καt ό νεκρΌς 1 καl τα οποία άπαντώσι μΕ τf}ν ίδίαν &ντίληψιν καl 
εlς U.λλους λαούς 2 , Εμφαίνουσιν, ΟJς λέγομεν καl &νωτέρω, Οτι ό νεκρΌς δΕν 
ε1ναι άποκεκλεισμένος &πΟ τ1)ν κοινωνίαν τών έπιζώντων &λλ' έξακολουitεί, 

τούλάχιστον Επί τι να χρόνον, να άποτελϋ μέλος αUτfiς s. 

v') Πέν{}ιμος πεeιβολή. 

Τοϋ πεν&οiiντος χαρακτηριστικα γνωρίσματα, ώς άναφέρει ό μέγας Βα· 
σίλειος .ι, Εχων προφανώς ύπ' Οψιν του καππαδοκικα ΕΟιμα, τα όποία είς 

τοϋτο δΕν διέφερον &σφαλώς &πΟ τα τfις ύπολοίπου βυζαντινflς περιοχfις, 

ήσαν ή μέλαινα στολ1l, κα-&ιερωμένη έξ άρχαίων χρόνων 5 , τΟ αUχμηρΟν της 
κόμης εκ τfiς έπιρριφ&είσης κόνεως καl 11 παραμέλησις τfiς κουράς αUτΥjς, Ετι 
δε ή μη κα-&αρότης καl γενικώς ή aτημέλεια του σώματος. 

Οί πεν-&οϋντες, ίδίq; οί μοναχοί, έκάitηντο κατ& τΟ ίουδα'ίκΟν Ε&ος 6 Επl 

σποδοϋ 7 • Είς τfιν οlκίαν Εδίδετο σκοτεινΥι Οψις, αί δΕ γυναίκες, κατ' είδή

σεις έκ τοϋ τετάρτου αίώνος, πεν{}οίiσαι Ετιλλον τfιν κόμην αUτών!?. 

δ') Μνrιμ6σvνα. 

Εtς την πίστιν δτι ό Ciν8·ρωπος καl μετΟ: -&άνατον συνεχίζει είς τΟν 

tάφον τΟν βίον αUτοϋ καl Επομένως Εχει &νάγκην τών πρΟς τΟ ζf]ν καl τf1ς 

κοινωνίας τι7JV οϊκείων καl φίλων αUτου, όφείλονται αί &πΟ τών προ'ίστορι

κών χρόνων προσφοραl 9 καl λατρευτικαl τελεταl έπl τών τάφων καl αί κατό- · 

1 Γ. ~ωtηρίου, '"'Εν-& 1 άν., σ. 125. 
' ΛΣ, Γ', 344-345. 
s J u 1. v ο η Ν e g e Ι e i n: Die Reise der Seele iηs Jenseits. Zeitschr. d. 

Vereins f. Yo1ksk. 11 (1901), 19. Α r n. v a η G e n η e ρ, "'Ε·γ{}' άν., σ. 778-
779. Πρβλ. καl Άνδρ. Φυτράκην, "'Εν-&' &ν., σ. 52. 

4 Mίgne, 32, 232e.c, 257Α. 
6 Ρ. Steηgel, "Εν-&" άν., σ. 135. Petra kakos, σ. 12, σημ. 23. Κ ου

κ ο u λ έ ς, έν "Ημερ. Μεγ. Έλλάδος, ετ. 1929, σ. 378. 
6 Ed. Dhorme, •Έγ(}' &ν., 11. 125. 
7 Σ υ μ ε ω ν ο ς Μ ε τ α φ ρ άστο υ, "Υπομνήματα τ&ν αγιων έπτα παίδων τ&ν 

f.ν Έφέσφ, Mig~ e, 115, 437c (κεφ. ιβ:). Βίος δσίοu Λουκa του νέου (lO αί.). 
Γεωργ. Π. Κρεμου, Φωκικό., Α', 1874, σ. 31Α. 

ι? Μέγας Βασίλειος, Migηe, 31, 232c. 
9 J. \Viesner, "Eγft.' &'\'.,σ. 209·210. 
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πιν κατα τοVς ίστορικοUς χρόνους προσφοραl καl τd δείπνα κατd τfιν τρίτην, 

ένάτην καl τριακοστfιν &πΟ τού &ανάτου ήμέραν- 1 • 
Δια τών Εκδηλώσεων αϋτών γενικώς, &παντωσών καl παρ' Ciλλοις λαοίς, 

οί οLκείοι του &ποβιώσαντος, πλfιν τοϋ &νωτέρω σκοποϋ, έπεδίωκοv προσέτι 

τf)ν διευκόλυνσιν τού ταξιδίου τfίς ψυχfις είς τΟν Cί.λλον κόσμον, &στε αϋτ-η 

να μη παραμείνη δυσηρεστημέν-η κατd τών οΊκείων αύτ1]ς καl έπιστρέψη 

οϋτως είς τΟν οίκον 2 • 

Αί συνάξεις αUταl πρΟς τιμiιν tό)ν νεκρών συνεχίσ{}ησαν μΕ: πνευματι· 

κώτερον σκοπΟν καl είς τΟν &σπασ'θ·έντα τΟν χριστιανισμΟν κόσμον, oU μόνον 
επι τών τάφων τών ο'ίκείων νεκρ&ν άλλU. καl τών μαρτύρων ύπιΞρ τfjς 
πίστεως 3 • ~Η &νατ. Εκκλησία προνοοϋσα ύπΕ:ρ τfjς ψυχfjς τών &περχομένων 

Εκ τοϋ βίου, Εδέχftη τα κατα παράδοσιν έπιτάφια α\Jτι1 Ε&ιμα, όρίσασα Ετι 

ε\Jχι1ς καl δεήσεις UπΕρ &ναπαύσεως τfjς ψυχης, παρ' δτι ό σκοπΟς αύτΟς τών 
μνημοσύνων είναι άντίitετος πρΟς τα δόγματα αUτης, μη δεχομένης μετα 
&άνατον κάΗαρσιν τfjς ψυχflς 4

• Οt\τως Εδέχ{}η αt\τη έπισtlμως δια τώ-ν 'Απο
στολικών διαταγών (τέλος 4ου η aρχαl 5ο υ αl.)' ίερουργίας καl προσευχaς 
ύπΕρ τών κεκοιμημένων κατα τfιν τρίτην, ένάτην καl τεσσαρακοστην &πΟ 
τοϋ &ανάτου ήμέράν, Ετι δΕ καl τα Ενιαύσια, Υ} το ι τΟ κατα. ηlν έπέτειον τού 
{}ανάτου μνημόσυνον 6 • ΑΙ. τελεταl αί!ται έκαλοϋντο μ1ιείαι καl μνijμαι 7

, 

&ργότερον δΕ &νομάσi}ησαν, ώς λέγονται καl σιlμερον, μνημόσυνα>!. 
Ή έκ τών μνημοσύνων ιΟφέλεια τfjς ψυχflς τονίζεται ύπΟ τών πατέρων 

τi)ς Έκκλησίας &πΟ τοϋ τετάρτου Υ} δη αlώνος u. co Κύριλλος clεροσολύμων 
(i· 386) λέγει: «μεγίστην Ονησιν πιστεύοντες fσεσ&αι ταίς ψυχαίς ύπΕρ 6Jν 1i 
δέησις άvαφέρεται» 10 • Περl της πίστεως αύτfjς λόγον ποιοίiνται καl U.λλοι 

1 R ο h d e, Psyches, 11 232 · 233. ΛΣ, Γ', 348. Βλ. παράftεσιν τ&ν &ρχαίων 

μαρτυρι&ν παρό. Β ο υ λ ο δ ή μ q;ι, σ. 397 κέξ. 
2 Jul. vοη Negelein, Die Reise der Seele, "Ε'\•&' &ν., σ. 150 κέξ. 
3 'Αν δ ρ. Φυτράκης, "Εν&' &ν., σ. 48 κέξ. 
4 ΛΣ, Γ', 345. 
5 'Ίδε Δη μ. Μπαλάνου, "Εν&' &ν., σ. 436. 
6 • Αποστ. Διαταγ. ΥΙ, 30, ΥΙΙΙ, 42. Πρβλ. Κ α λ λ f ·ν ι κ ο ν, σ. 493. Κ ο υ· 

κουλέν, σ. 62. 'Α'Vδρ. Φυτράκην, "Εν-&' &ν., σ. 53, 70. 
7 "Ιδε Καλλί'\•ικον, σ. 491. Κουκουλέν, σ. 62. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 

·ο &ρι'θ-μΟς τεσσαρcί.κοντα πσ.ρό. τοϊς Βυζαντινο"ίς καl νεωτέροις "Ελλησι, 1939, σ. 

20. Λ ο υ κάτου, σ. 92 α', 3, σ. 95 δ', 1, 3. 
~> Βίος 'Ιωά'Vνου του 'Ελεήμονος (f:κδ. Gelzer, σ. 74, στ, 25 κέξ.) «ταφέντος 

ούν αύτου εν πολλfι τιμfι εμεινεν δ ... ποιών τΟ μνημόσυνον αύτου». 
9 Ν ε κ τ α ρ ίο u Κ ε φ α λ a, Μελέτη περl της &&ανασίας της ψυχf]ς και περl. 

τ& ν ίερ&ν μνημοσύνων, έν Ά-&ήναις 1901, σ. 113 κέξ. 
ιο Μ i g n e, 33ι 1116Β. 
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πατέρες_ Εν οίς και ο Χρυσόστομος ι καl. άργότερον, κατα τΟν 7 αϊ._, ό πα

τριάρχης 'Αλεξανδρείας 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων επιφέρων: <<μεγάλην ανεσιν 

εύρίσκειν τοiις κεκοιμημένους Εν ταίς ύπΕρ αUτών προσφερομέναις Θεc'ρ 

-&uσίαις δια τών Ε:πιτελουμένων ύπΕρ αύτών συνάξεων>> 2
• Περl τfίς δοξασίας 

ταύτης διδακτικη είναι ή εν τφ βίφ τi'jς &γίας Θεοφανούς (9 α!.) μαρτυρία, 

δτι αϋτη, μετα τfιν συμπλήρωσιν τΥjς τεσσαρακοστΥjς άπΟ τοϋ -&ανάτου αύτfjς, 

<ςκα{}αρ-&είσα ... τfiς ύλικfiς έμπα-&είας τΟ U.λγος, τψ ποιητ·fi καl Θ εφ άμέσως 

παρέστη καl την χορηγίαν τών {}αυμάτων δι& τfίς παρουσίας λαβοϋσα τών 
ίάσεων τας πηγclς άναβλύζει>> s. 

co δια τών άποστολικΟΟν διαταγών, · 00ς άνωτέρω, χρονικός καί}ορι

σμΟς τών μνημοσύνων, VπΟ ηΊν Επίδρασιν τfiς Ελληνικfiς παραδόσεως δια τα 

τρίτα καl εvατα, καl τΥjς βιβλικfjς (ίουδα'ίκfις) δια τα τεσσαρακοστά οι, έπε

ζήτησε τΟν όμοιόμορφον αύτών καvονισμΟν δι" Ολον τΟν χριστιανικΟν κόσμον, 
κα&~ Ο σον τότε, τέλος του 4ou 11 δ:ρχαl του 5ου αί. I ώς μαρτυρεί, τψ 395, 

καl δ Επίσκοπος Μεδολιάνωv Άμβρόσιος, CΧλλοι μΕν έτέλουν τα μνημόσυν~ κατα 

την τρίτην καl τριακοστΎιν δ:πΟ του &ανάτου, προφανοjς κατα τiιν άρχαίαν 

έλληνικ1)ν παράδοσιν, CΧλλοι δΕ κατ& η)ν έβδόμην καl τεσσαρακοστήν 5 , συμ

φώνως προς \ουδα.ίκ<'tς διδασκαλίας (Γέν. 50, 3, 10. Σοφία Σειρ<'tχ 22, 13). 
eH χρονικiι τέλεσις τών μνημοσύνων, συμφώνως πρΟς τα UπΟ τών άπο

στολικών διαταγών Οριζόμενα, φαίνεται Οτι είχεν έπικραtllσει κατ& τΟν τέταρ

τον αίώνα Εν τΠ Άνατολiϊ παρ& τοίς έξ έ&νικών χριστιανοίς, πλ1)ν τών περιο

χών της Παλαιστίνης καl τΎ]ς ΑLγύπτου, Οπου, τουλάχιστον παρ& τοίς μονα

χοίς, έξηκολού{}ουν να τελώνται τα lβδομα άντl τών ένάτων έξ Επιδράσεως 

τijς παρ<'< Σοφίg Σειρ<'tχ 22, 13 έβρα·ίκi'jς διδασκαλίας κα{}.' \]ν <<πένiJος 

νεκρού έπτα ήμέραι». Είς τΟν βίον τοϋ Οσίου Θεοδοσίου (6 αL.) έv Παλαι

στίνη ύπάρχει ή μαρτυρία δτι οUτος Επί τινος μέλλοντος να άπο&άνu «έκέ-

1 Καλλίνικος, σ. 492, Άνδρ. Φυτράκης, "'Εν&' άν., σ. 70-71, 
2 Η. D e 1 e h a y e, Βίος 'Ιωάννου του 'Ελεήμονος, Ana1. Boll. 45 (1927), 53

1 

στ. 29 κέξ. Ε1.ς τi]ν εκδοσιν τοϋ βίου ύπΟ Gelzer, σ. 53, φέρεται: «εκ τούτου μαν

{Μ.νομεν Εχειγ άνεσι·ν τοUς κοιμη{}έντας Εξ ών ύπfρ αUτ&ν ποιοίiμεν συνάξεων». Αί 
δοξασίαι περl. κα{}άρσεως της ψυχfjς μετα &άνατον δfν ήσαν Ο:γνωστοι καί κατα τήν 
&ρχαιότητα (Πλάτω'\•ος, Πολιτ. Β, 364b-365a). Πρβλ. καί ΛΣ, Γ, 345-346. 

8 Ε d. Κ u r t z, Zwei griechische Texte ίiber die h1. Theophano die Ge
mahlin Kaisers Leo VI, Petersbιιrg 1898, σ, 17, στ, 4 κέξ. 

4 Γένεσις 50, 3. Είς τΟ μαρτύριον τού άγίου πρωτομ. Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 30, 
στ. 2 κέξ. λέγεται Οτι, μετό. τΟ μαρτύριον τοίί Στεφάνου Εν "Ιεροσολύμοις, Γαμαλιήλ 
τις παρέλαβε τΟν νεκρόν «καl κατα τΟ εί{}ισμένον αύτοίς του νόμου επετέλεσαν Ίiμέ
ρας τεσσαράκοντα καl τιl ύπΕρ τοϋ κοπετοϋ &ναλισκόμενα.,»' 'ίδε καi. σ. 32, στ. 24 
κέξ. Βλ. ,-τερi του τεσσαρακοστοί) μνημοσύνου καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ν, "Εν&' &ν., 
σ.21-22. 

5 De obitu Theodosio oratio, Migne, P.L., 16, 1448, § 3. Πρβλ. καί 
Usener, Θεοδ., σ. 135-136. Γ. Κ. Σπυριδάκην, "Εν{}' &ν., σ. 20·-22, 

.. 
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λευσεν ώσπερ έπl τών τε&vεcδτων πατέρων σύνη&ες, ο-δτως τρίτα τούτου 
καl εβδομα· ιiλλd μi)v καl τεσσερακοστα πνευματικώς πανηγυρίζει ν» ι. eo 
Θεοδόσιος Ομιλεί Ενταϋffα περl συνη&είας τότε ώς πρΟς η1ν τέλεσιν τών τρί
των καl έβδόμων καl τεσσαρακοστών. Περl τού μνημοσύνου κατ& την έβδό

μην μαρτυρεί και Εξ Αίγύπτοu κατd τΟν 6ον αίώνα ό Δανιiιλ Σκητιώτης 
(σ. 52 στ. 4-8 κα\ σ. 56 στ. 23): <<εξεκόμισαν το λείψανον τi'jς μακαρίας ... 
και εμεινεν δ γέρων τd εβδομα .της μακαρίας Ά&αvασί.ας καl μετα τα fβδομα 
i1ifέλησε λαβείν τον &ββαv Άνδρόνικον μετ' αi!τοv ... ». 

Κατα τi}ν πρωτοβυζαντινfιν περίοδον, &νη&έτως πρΟς τας μοναστικ&ς 
περιοχQς τής Αίγύπτου και τiiς Παλαιστίνης, τα Εκ τδ)ν λοιπών περιφερειών 

τοίi &νατολικοϋ τμήματος τοϋ Κράτους άγιολογικd μνημεία άναφέρουν μνη
.μόσυνα, τα τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά καl τα ένιαύσια 2 η «κατ~ ΕνιαυτΟν 

κα{}' Ύιν ημέραν Ετελεύτησεν>> 3 η χρονίας κατα τi}ν μεσοβυζαντινfιν περίο

δον 4- καl «χρονιαίον μνημόσυνον» Εξ άλλων πηγών κατα τΟν 14ον αίώνα ο. 

Παραλλήλως πρΟς τ& μνημόσυνα ταϋτα, &πΟ του Ενάτου αίώνος καl δπε~τα, 
Οσον το-Uλάχιστον γνωρίζω, άναφέρονται καl συνεχώς κα&" 1lμέραν μνημό
συνοι ύπερ τοϋ νεκροϋ λειτουρyίαι μέχρι τfις τεσσαρακοστfjς 6 , αt καλούμεναι 
εtς μεταγενεστέρας πηγι!ς σαραντάρι α 1 , σ)lμερον δΕ: σαρανταλείτουργα s. 

1 Πsener, Θεοδ., σ, 22-23. 
2 Βίος όσίας Μελάνης (5 αί.), Anal. Βσ11. 22 {1903), 39, στ. 16 κέξ. Βίος όσίου 

ΕU&υμίου (έκδ. C. de Boor, κεφ. ΧΧΙ, 2). Λ ε ο ν τ ίο υ Ν ε α πόλε ω ς, Βίος 'Ιωάν
νου τοϋ 'Ελεήμονος (7 αί.) (εκδ. Gelzer, σ. 55, στ. 2). Κ u r t z, Βίος Θεοφανοϋς 
(9 α!..), "'Εν-&' &ν., σ. 17, στ, 4 κέξ. Βίος όσίου ΕUαρέστου (9 αί.), Anal. Boll. 41 
(1923), 323, στ. 3 κέξ. Βίος Δαβίδ, ΣυμεcΟν καl Γεωργίου (9 αί.), Anal. Boll. 18 
(1899), 220, § 10. Βίος όσίου Εύστρατίου (9 αί.), ΑΙΣ, 4

1 
394, § 40. Βίος Οσίου 

Λουκi'i τοίί νέου τοϋ εν "Ελλάδι κειμένου (10 αί.), Μ i g η e, 111, 449Β. 1\i. Γ ε
δ ε ώ ν, Γνώσεις εκ του τuπικου τών μον&ν τοϋ Γαλησίου Οροuς. 'Εν Κωνσταντινοu· 
πόλει 1898, σ. 33. Βλ. καi Κ ο υ κ ο υ λ έν, σ. 62. ΛΣ, Γ', 348, σημ. 2. Γ. Κ. Σ π u· 
ριδάκην, "'Εν&' &ν., σ. 19 κέξ, 

8 Λ εοντ ίο υ Ν ε απ όλε ω ς, Βίος ΣυμεΟΟν του διCι ΧριστΟν σαλοίί, Mi gn e, 
93, 1724D. ο:'Ετcοίει δΕ καi τ1)ν μνεία-ν τοϋ Σαλού κατ' ενιαuτΟν καi. εκάλει πτωχούς». 

· Σ υ μ ε ώ ν ο ς 1\Ι ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος Οσίου Γρηγορίου Επισκ. • Ακράγαντος, 
Migne, 116, 209Β. 

4 Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 62. 
5 Μ i k Ι ο s i c h- Μ ίί 11 e r, Acta et Diplomata, 2, 262. 'Ενταίί-&α d:ναφέ

ρονται μνημόσυνα καΙ. μετα τρείς, Εξ καl εννέα μετό. τΟν &άνατον μi'jνας· 'ίδε καl 
ΛΣ, r·, 346. 

6 Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. 26, στ. 4 κέξ., βλ. καlΓ. Κ. Σπυριδάκην, 
"'Εν&' &ν., σ. 33. Είς μεταγενεστέραν (13 αί.) εϊδησιν εκ Κωνσταντινουπόλεως &να
φέρεται : «&πΟ τ1)ν σήμερον Οπού ετελεύτησεν ό &γιος, ι3λειτοuργοϊiσεν fως τεσσαρά~ 
κοντα ήμέρας», Νέον Έκλόγιον, σ. 288α. 

7 Κουκουλές, σ. 62. Γ. Κ. Σπυριδάκης, "Εν&' άν., σ. 33-35, 
s Γ. Κ. Σπυριδάκης, 'Έν&' άν., σ. 34 . 
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ΠλΥιν τών τακτών τού~ων μνημοσύνων ύπάρχουσι μαρτuρίαι περl μνη
μοσύνων Εν Κύπρφ, τΟν fβδομον αίώνα, κατ& τας ΕορτιΧς τών Θεοφανείωv, 
τοϋ Πάσχα καl τfις Πενrηκοστfjς 1 καl Εν Κωνσταντινουπόλει κατιi τΟν Ενατον 

αίώνα, &ς μqρτυρεί ό Θεόδωρος Στουδίτης: <<δι& τοϋ έvιαυτοϋ, άρχί'j τε τΥjς 

ίνδίκτου καl δια τfjς Εν τϊJ Πεντηκοστii πολυμερείας, έπιτελείν ήμCiς κοι'\•ώς 

τα μνημόσυνα πάντων τών κηδευ&έντων» 2
• τα τελευταία ταϋτα μνημόσυνα, 

&ς λέγει ό 'ίδίος δ Θεόδωρος Στουδίτης, fισαν κοιν& έκκλησιαστικ& μνημό
συνα ύπΕρ πάντων τών κεκοιμυμένων s. 

Πόσον βα&έως ύπi'jρχεv Ερριζωμένη 1j πίστις εlς τον λαον περl τi'iς 

&ναγκαιότητος- τfiς ·τελέσεως τών μνημοσύνων ύπΕρ τοU μεταστάντος, μαρτυ

ροUσιν εlδήdεις περl τούτων Εκ τfjς μεσοβυζαντινilς καl ύστεροβυζαντινfjς 

περιόδου. Έ~ τοϋ βίου τοϋ άγίου 'Ηλία (10 α!.} μαν&άνομεν οτι η σύζυγος 
&ποβιώσαντός 1:ινος προσέφερεν εν νόμισμα είς τΟν 'ιερέα, παρακαλοϋσα δια 
τας «συνήτ1εις λειτουργίας tψ συζύγφ» αVτfjς, &ρνουμένου δΕ αύτοϋ δια τΟ 
γiϊρας, Εκείνη <<δρκοις φρικτοίς Εβίασε» αt•τόν 4

• "Ο πατριάρχης δΕ Κων

σταντινουπόλεως Γερμαvος Β' (1222- 1240), eπιβrχλλων Επιτίμιον, aπαγο

ρεύει εlς τi}ν γυναίκα τοϋ Ξηροϋ Εν Ίκονίφ να τελέση τα μνημόσυνα τοίi 

συζύγου αUτΎ)ς <<Ελεεινώς καl &τίμως» &ποτtανόντος 5
• 

Κατα τiιν τέλεσιν τών μνημοσύνων συνει{}ίζετο καl ή Εξοδος τών οlκείων 

καl φίλων τοϋ τε{}-νεώτος πρΟς τΟν τάφον του, ίνα Επ' αύτοίί &ναπέμψωσι τfιν 

δέησιν αίJτών πρΟς τΟν ΘεΟν ιJπf:ρ &ναπαύσεως της ψυχl)ς τοίί νεκροίJ 6 • Μετα 
τΟ πέρας τοίί μνημοσύνου παρετί-&ετο τράπεζα, εlς tlν o't μετέχοντες, ώς μαρ
τυρεί ό Θεόδωρος Στουδίτης, τρώγοντες καl πίνοντες Ενίοτε πέρα τοίi πρέ

ποντος, Εξετρέποντο είς Εκδηλώσεις δια τών όποίων 1'1 σύναξις Ελάμβανεν Οψιν 

φαιδράν 7 • 

ΤΟ χρονικΌν διάστημα τοϋ τεσσαρακον-&ημέρου μετα τΟν {}άνατον, πλ1)ν 

τiiς τελέσεως κατ' αύτΟ τών κυριωτέρων μνημοσύνων, Ενείχε παρCι τούτο είς 

τiιν ψυχiιν τοϋ λαού καl ίδιαιτέραν σημασίαν, όJς περίοδος πέν-&ους δια τσUς 

ι Βίος "Ιωάννου τοϋ 'Ελεήμονος (εκδ. Delebaye, έν Anal. Boll. 4-5 (1927}, 
53, στ. 22 κέξ.) και (εκδ. Ge1zer, σ. 53}. 

2 Έπιστολ. βιβλ. Α', Migne, 99, 952o-953AwB. 
• Πρβλ. ΛΣ, Γ', 346-347. 
,ι; Βίος άγίου Ήλία, AS, Sept. 3, 855, § 18. 
ι; ΑΙΣ, 1, σ 464, στ. 39 κέξ., σ. 465, στ. 17 κέξ. 
6 Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου (5 αί.), Μ i g n e, 41, 89, κεφ. 

2· ίδε καl Λουκάτον, σ. 93. 
7 Όσ. Θεοδώρου ήγουμένου τών Στουδίου, Έπιστολαί, βιβλ. Α~, 

Μ i g η e, 99, 953Α . .:Ml) μέντοι εξω τδ)ν νενομισμένων τfις αύταρκείας δρων· ώς fι 

πολυοινί~ 11 πολυφαγί~ έξορχεi:σ-θ-αι 1ηιάς τα έπιτελούμενα μνημόσυνα· άλλα μετ' εύ
λαβείας άναφερόντων 1]μών δοξολογίαν ... οϋτως έπi τήν τf'ις τραπέζης Lέναι χρείαν:ι-. 

.. 
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οίκείους τοίί νεκροϋ ι &λλι1 καl δια τΥμι κατάστασιν τfίς ψυχfiς αύτου· -&α 

ύπfjρχε τότε νομίζω ή πίστις, ώς καl σήμερον, δτι διατρίβουσα η ψυχη 

κατα τΟν χρόνον τοϋτον Εν τii γii καl δη εtς τοUς γνωρίμους είς αύτfιν κατα 

τΟν βίον τόπους~, &πήρχετο μετ α τΥιν συμπλήρωσιν του τεσσαρακονitημέρου 
είς τΟν τόπον τfiς Οριστικiiς διαμονfjς της είς τΟν παράδεισον η εϊς τfιν κό
λασινs. 

Είς τΟν βίον του όσίου Θεοδοσίου (6 αL.) ύπάρχει ή μαρτυρία δτι ό 
νεκρΟς Βασίλειος «Επl γόρ τεττεράκοντα τΟν &ρι{}μ0ν ήμέρας κατd τΟν νυκτε

ρινον τi'jς ψαλμC[)δίας καιρον μεταξu τi'jς !ερiiς Εκείνης &δελφότητος rστασ&αι 

καl ψάλλειν ό οϋτως Οσίως τε-&νηκΟJς ύπΟ τοϋ &εοπνεύστου καl μεγάλου τού

του Θεοδοσίου έωρίΧτό τε καl f)κούετο ... μετd τfιν τών μ' ημερών συμπλή

ρωσιν τfιν λογικήν, ώς εttος, Επιτελούντων αύτ6)ν τψ Θεψ λατρείαν α.Ο-&ις 
Επιστάντα τΟν Βασίλειον &εωρεί δ του Θεοϋ dντtρωπος ... » 4 • CH πίστις αϋτη 
περl της παραμονlϊς τfjς ψυχfις μετd τΥιν ταφΥιν τοίi σώματος Επί τι χρονιχΟν 
διάστημα έπl τΥjς γfjς, &παντώσα παρd διαφόροις λαοίς 5 , {}d ύπΥjρχε τότε 

εύρέως διαδεδομένη είς τα λαϊκd στρώματα του χριστιανικού κόσμου, &φοϋ 

καl σήμερον &παντιj πανελλήνιος 6 • Αϋτη πιστεύω δτι περιωρίσ-&η παρd τοίς 
χριστιανοίς είς τΥιν χρονικΥιν περίοδον τοϋ τεσσαρακον{}ημέρου συμφώνως 
προς τi]ν διδασκαλίαν τi'jς Καινijς Δια&ήκης (Πράξ. Άποστ. 1, 3) περl πα
ρουσίας τού Ί ησοϋ Χριστού είς τοUς μα&ητCtς αύτοϊJ κατd τΟ τεσσαρακονftή
μερον &πΟ τfjς &ναστάσεως αύτοϋ μέχρι τfις Uvαλ1lψεως είς τΟν ούρανόν 7 • 

Γ. Κ. Σ!ΙΥΡΙΔΑΚΗΣ 

1 Γ. Κ. Σπυριδάκης, "Εν&' δ.ν., σ. 26 κέξ. 
2 ΛΣ, Γ', 337. Γ. Κ. Σπυριδάκης, 'Έv&' &ν., σ. 27-28. 
3 Γ. Κ. Σπυριδάκης, 'Έν-&' &ν., σ. 30-31. 
4 Usener, Θεοδ., σ. 22, στ. 20 κέξ. 
5 \V. G a 1 a n d, Die vorchristlicben ba1tischen Totengebraucbe, Archiv f. 

ReligionsVΙτiss. 17 (1914), 500. Jul. von Negelein, 'Έν&' άν., σ. 19. 
6 ΛΣ, Γ', 337. Γ. Κ. Σπυριδάκης, "Εν&' άν., σ. 28 κέξ. Μ. Λιοuδά~ 

κη, 'Έν-&' άν., σ. 424w426. Σπ. Συγκολλίτου, "Εν#' &ν., σ. 405. 
1 Γ. Κ. Σπυριδάκης, "Εν{).' άν., σ. 28 καl35-36 . 
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'Εκδίδω κατωτέρω Εκ τοίi κώδικος Parisinus graecus 1744 1 σειρι1ν 
Επιγραμμάτων τοϋ Μιχαηλ 'Αποστόλη εLς τ&ς δεσποτικΟ:ς έορτc'tς καl εLς 

άγίους τiϊς δρ&οδόξου έλληνικfiς Εκκλησίας. τα Επιγράμματα αlιτα είναι 

γεγραμμένα είς &ρχaίαν ποιητικ1Ίv γλώσσαν χα ι είς &ρχαϊα μέτρα, εγράφη

σαν δέ, κα&' α ό 'ίδιος ό ΜιχωΊλ Άποστόλης λέγει είς τΟν πρόλογον, τfi 

προτροπή τοU καλλίστου Εκ των φίλων του Έμμανουηλ τοϋ ΆτραμυττινοU 
είς τΟν Οποίον καl &φιεροίiνται. 

ΈμμανοιηΊλ ό ΆτραμμυτινΟς είναι γνωστΟς άπΩ ΕπιστολΟ:ς τού Μιχαfιλ 

'Αποστόλη καl &π Ο κωδικογραφικα σημειώματα 2 • Εlς τ1lv Επιστολ1Ίν 48 ό 

ΜιχωΊλ 'Αποστόλης τοϋ διηγείται Εκδρομfιν εLς δρεινrlς περιοχι1ς τΥjς Κρήτης 
καl τοϋ άναγγέλλει τi)ν dποστολ1Ίν τών Εργων Μffρκου τfjς 'Εφέσου καl τού 

Γενναδίου 3
• Εϊς Επιστ. 90 τού διηγείται Ciλλην έκδρομ1Ίν εLς "lεράπετραν, 

Έλεούvτα καl 'Έμπαρον, περιγράφων Ιδιαιτέρως τ& &.ρχαιολοyικα λείψανα 

εLς τU:ς περιοχ<Χς αϋτάς 4 • ΕLς τUς έπιστολ()ς 106 καl 108 5 παραπονείται διότι 

ό Έμμανου1lλ τΟν εχει λησμοvrlσει καl δΕν τοϋ γράφει πλέον, ή δΕ Επιστολη 
107 άποτελεί τΟν πρόλογον tών ένταϋ&α Εκδιδομένων Επιγραμμάτων. ΆπΟ 

τα χείμενα αUτCt προκύπτει On ό Έμμανου1Ίλ ό ΆτραμυττινΟς fιτσ νεώτερος 
τοϋ Ινlιχαηλ Άποστόλη, κάτοικος τΥjς Κρήτης και Κρ1lς, μα{},ητεύσας δΕ 

παρ α τcQ Μ ιχωΊλ Άποστόλη διετήρησεν ε πι άρχετΟν χρονικΌν διάστημα 

fγκαρδίους δεσμοUς μετα τοϊi διδασκάλου του. Τελικώς δμως αl σχέσεις τώv 

δύο αύτών &νδρών Ετραχύνi}ησαν εLς σημείον δSστε δ Μιχωlλ Άποστόλης να 

γράψη βιαιότατον φνλλάδιον Ε,•αντίον του πρώην μα8·ητοϋ καl αγαπημένου 

φίλου 'του, τΟ εί.ς British 1\iuseum &ποχείμενον καl κατ' &ποσπάσματα 
δημοσιευ&Εν llδη ύπΟ Noiret <<11lιχαήλου Άπόστολίου τοiί Βυζαντίου, λόγος 
κατd ~Εμμανουηλοίν μιαρωτάτοιν αVτοiί φοιτηταίJ•, τοiί μεν Κρητδς ~Ατρα

μυττινοV, τοiί δε εί').ωτος, οΊν όμοίους τδ τijς κι1η}σεως μέτρωι ό χρ6νος οVκ 

1 Η. Ο ιnο η t, Inventaίre sommaire des manuscrits grecs, Π, Paris 
1888, 134. 

2 ΕLς Palatinus gn.ecus 115 και Parisίnus gnecus 1761, πι'fi·αγώς δΕ καl εlς 
Palatini grreci 139, 149, 156. Πρβλ. Ν ο i r e t, κατωτέρω. 

s Legrand Π, 258, 
' Ν ο i r e t, Lettres inedits de Miche1 Aρostolίs, Paris 1889, 110. 
ι; Ν ο i r e t, 125 καl 126. 
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έπείδεν είγε ήμfiς» 1
• ΚατΟ: τΟ:ς Ερεύνας του Noiret α'L πνευματικαl σχέσεις 

Μιχα)ιλ 'Αποστόλη καl Έμμανουiιλ τοίi Άτραμυττινοίi δέον να &ναχ{}ώσιν 

ε!ς τiιν έποχ1)ν τών έτών 1468-1473. Κατ' αύτiιν συνεπώς τiιν έποχiιν δέον 
να Εχωσι γραφfi καl τα Ενταϋ&α δημοσιευόμενα Επιγράμματα. 

Την Εκδοσιν τών Επιγραμμάτων dκολου&εί σύντομος άνάλυσις τών 

&εματικών καl γλωσσικών στοιχείων τα όποία περιέχουν. Έκ τfiς άνaλύσεως 
αϋτfiς είναι, νομίζω, προφανfς δτι ιιrεματικώς μΕν τd Επιγράμματα δΕν 

παρουσιάζουν ϊδιαίτερον Ενδιαφέρον, γλωσσικώς δμως είναι πολiι &ξιόλογα, 
λόγφ του πλουσίου ύλικου τΟ όποίον Εγκλείουν. 

Κατα τf!ν εκδοσιν του κειμένου, έπειδtΊ ό .κώδιξ, κατα τΟ τμfίμα τΟ 

περιέχον τα Επιγράμματα, είναι αϋτόγραφος, &πέφυγα κά&ε παρέμβασιν, 

π/3}ν τfiς μετατροπfiς τών δι' Ελληνικr:ί)ν γραμμάτων άριιιrμών εLς τοiις άντι
στοίχους &ραβικοiις δια τΟ εύχερέστεροv. 

ΠρΟ έμοϋ τΟν κώδικα είχε μελετήσει ό Emile Legrand, Οστις και 
Ε.δημοσίευσε τΟν πρΟς Έμμανου1Ίλ τΟν ΆτραμυττινΟν άπευ1ιrυνόμενον πρό
λογον μετιΙ τών εLς «·Άγιον Γεώργιον» καl τών έκτΟς τfίς συλλογfις εLς 
&γίους, «Είς Βησσαρίωνα» και «Είς έαυτόν», Επιγραμμάτων 2 • Προσφάτως 

δΕ Εδημοσιεύι~Jη ύπ' Εμού αύτοτελώς εLς τΟ: <<Κρητικα Χρονικcl» τΟ εLς ηΊν ώς 
aνω συλλογ)ιν περιλαμβανόμενοv έπίγραμμα ε!ς τοuς 'Αγίους Δέκα Κρήτης". 

. Paτisinus gτxcus 1744, ff 37-57υ. 

37 Άποστολίου τοϋ Βυζαντίου, 2τlχ;οι lαμβικοl, ήρωϊκοί καί ήρωοελε
γείοι εlς τdς δεσποτικdς έορτdς καΙ εlς τοvς Ηλοylμους τώv άylων. 

'Εμμανουήλ τιjί Άτραμυττινιjί, 

Χάριτάς σοι νομίζω, ~Εμμανου1jλε καλέ, δτι με συμβουλεύωJ• έπflρας 

5 έν οίς εί καl μη δ' όπωσοiιν εlι εlχον λόγου τε καί παιδείας, κα{}Fjκα llν έμαυ

τδ1ι καί τυχδν άπεριμερίμνως τοίς έλλογίμοις έπιγράμματα ξυν1Jεί~1αι τών 
παλαιών καl μάλιστα τοίς μυστηρίοις Χριστού, ύπkρ ού καl ljνδρίσαντο καl 

ήγωνίσαντο καl ένίκησωι καl έταινιώfJησαν· or γε lf.ν{}ρωποι όντες και γijν 

πατοiίντες, ούρανοβάμονές τε έγένοντο τfi μελέτn τών άρετών και παρd πάν-

10 τας ύμνή1Jησαν τοVς 1Jεούς, οί' τινδ'ηι έπικήρων lργων εύρεταl γεγο)ιότες 

τοσοϋτον "'Ελλησιν έτιμή{}ησαν δσον ύστερον 1jμίν ήτιμάσ1Jησαν. Έπεl δΑ καl 

λόγων έχω μετρίως καl νόμος ούχ δπως φίλοις καl φοιτηταίς άλλd καl 

1 Ν ο i r e t, 154 · 164. 
' L e g r a n d Ι, I<XV καl LXVIII · LXIX. 
3 «Κρητικό. Χρονικd» 4-, 1950, 102. 
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37ν πfiσιν άνfJρώποις παρακελεύεται πεί{}-εσfJαι η liν προαfjκον καl Ι εύλογον-, 

ύπεικτέον αν εί'η τip φοιτητών μαι καJ.λίστφ καl πδ.σι φίλοις ύπερκειμένφ 

15 έν οlς ήττηiJιjναι νίκης lίλλων ού χείρον καl τΟ νικfjσαι στεφάνων τών έν 

~ολυμπίοις πάντων έπέκεινα. tΟποτέρως δ~ tί.ν γε τΟ πρfiγμ~ άποβαίη ούκ 

lίμοιρος εσn τijς έφ~ έκάτερα ξυντυχίας, τών γdρ όποτέρως έξόντων ό την 

αίτίαν διδοVς δίκαιος liν είη καl" τούτων τοiις καρποVς ilποφέρεσfJαι. Ήμίν 

μkν δή σοι ποιητέον llν εί'η τούπίταγμα οVχ δτι γε τοϋτο, dλλd καl. άλλο γε 

20 ότιοVν, εί καl πVρ έκείνφ παρέρρεεν, Wς φασι, ξυντι{}είσι μεν στίχφ δύο 

ίαμβικω καl Ενα μετd τούτω 1}ρωϊκόν, είτ' αfytJις ήρωοελεγείον ιϊλλον προ

στιfJείσιν dφ~ έαυτώ'J', ώς liν τι φανείμεν πλέον τι πεποιηκότες τών πρΟ 

ήμών. Πλt)ν έγωγε καί άπάρτι κατ" lμαυτοϋ η)ν μέλαιναν τί{fημι, ώς εl καl 

δlς τοσούτους ήπερ έκείγοι ποιήσοιμι, ούκ αν φfJαίην έκείνους κατ" ούδέν γε 

. 25 τών πονημάτων. 'Έρρωσο. 

38 Δίκην ό πάσιν έκτίνων όρ{}ην ί'σην 

lσημερίας εύλόγησον τΟν χρόνον. 

1 
Μηνl Σεπτεμβρίφ πρώτυ, εlς τΟν IJ.γιογ ΣυμεΟJν τΟν Στυλίτην. 

~Οδός κατεσκεύαστο τij) Συμεώη], 

στύλος δ" έκείνος καί γέφυρα πρΟς πόλον. 

άμπαύ{}η Συμεώνης πρώτn Σεπτεβρίοιο. 

ey γρd κέλευfJα βίοιο διαπλώσας Συμεώνης, 
έ'φfJατο εlς λιμένα εϋδιον, tjσύχιον. 

2 
Μηνί τijJ αύτip έκτn, εlς τΟ έν Χώναις -&αVμα τοϋ άρχιστρατήγου Μιχαήλ. 

Καl τοϋτο σόν, φέριστε τών ασωμάτων, 

νεών κατακλύσον σου ρεϋμα χωννύειν. 

Κρύψατο γfj .Ιι!lιχαηλ ποταμοίο r}έεfJρ" άνd έκτην· 

ρεία σαώσατο ούρανιώνων Ορχαμος llμφω, 

"Άρχιππον ζάκορον ηδε νεWν σφέτερον. 

3 
λfηνf. τφ αύτφ όγδόυ, εlς την γέννησιν τfjς ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεο-

τόκου καt άειπαρ{}ένου Μαρίας. 

Γέννησιν ~μνώ τijς άμωμήτου κ6ρης 

δι" ής άνεπλάσ{}ημεν τδ βροτών γένος. 

Όγδοάτn Μαρ!ην {}εομήτορα γε!νατο "Αννα, 

ΜιχαΊlλ , Αποστόλη, &\•έκδοτα επιγράμματα 

φϋλον άτιμότατον {)~ δ γυναικών έπλετο πρόσ{}Έ1' 

κόσμησεν Μαρίη, παρ{)ενικη {}εόπαις. 

4 
38V Μφιl τώ αύτφ ιδn', είς τΟν τίμιο'J' καl ζωοποιΟν σταυρόγ. 

Φύσιν πλανήσας την άνfJρώπινον ξύλφ, 

ξύλφ καl αύτΟς βάλλεται την καιρίαν. 

άμφί τετάρτυ καl δεκάτn ξύλον ίερΟν ήρ{}η. 

σκijπτρον άείρεται ύψοϋ χρυσόκερων βασιλijος 

χείρεσιν ίερέων, ο-δ μεγάλη· δύναμις. 

5 
JJfηνl τip αύτip ιστ?l', εlς την δ.γίαν Εύφημίωι . 

Εύφημία, πρέπει σοι ή εύφημία, 

ύπ8ρ fJεοϋ λαβοϋσα liσμενος μόρον. 

"'Εκτn καl δεκάτη Εύφημία κάλλιπε σώμα. 

Πολλd ένί σταδίφ Εύφημία δεινd παtJοϋσα 

ύστάτιον κυρίφ πάρ{}ετό γε ψυχήν. 

6 
Μηνl τijJ αύτφ κn', εlς τΟν IJ.γιον Εύστά{}ιον. 

Άπην8ς έργον τοϋ Φαλάριδος, φλέγει 

τΟν ΕύστάfJιον βοϋς πεπυρακτωμέ)ιη. 

Εlκάδι Εύστά{}ιος καύ{}η IJ.μα σVν τεκέεσσι ν 

Εύστά{)ιος σταυρΟ'J' κατι δWν έλάφου κεράεσσιν 

«τίπτε διώκεις με» έκλυεν «ιb Πλακί δα f». 

7 
Μηνl τijJ αύτip κστυ', εlς τΟν &γιον Ίωάννην· τΟν -&εολόγον. 

•Όν είπε ΧριστΌς tjγαπημένον φίλον, 

πάρεατιν αύτφ νϋν καλών -&εΟν λόγωι. 

"Έκπτατο γαίης lσόfJεος φώς είκάδι έκτn· 

Ο.γξε κυάνωπα ~Ιωάννης έπl οίνοπα πόντον 

39 νήσου άπωσάμενος ijν ές έτ" άμφιέπει. 

8 
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lιfηνl τφ αύτψ λυΊ εlς τΟν άγιον ίερομάρτυρα Γρηγόριον τijς μεγάλης 

"Αρμενίας. 

Ό γρ>jγορος νοvς καΙ κανdιν {}εfων ν6μων 

καΙ νvν δι' ήμiiς γρηγορεί μετ' άγγέλων. 
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Γρηγόριος τριακοστfj lς πόλον liπλετον Ιjχ{}η· 
αύτdρ έπειδ1] λάκκου έξανέδυ σκοτόεντος, 
βάπτισε Τηριδάτην, έκ μανίης δ~ {λετο. 

9 
.1lιfηνl ~Οκτωβρίφ α?l', εlς τΟν &γιον άπόστολον ~Ανανία-ι-•. 

"Έξω Δαμασκοϋ έκβλη{}ε(ς Ά1ιανίας, 
λίiJοις έχώσ{}η, την ψυχ1)ν δ~ Βχει πόλος. 
Πρώτη ~ Ανανίας 'Οκτωβρίου 4Jχετο ε·Jι{}εν· 
Λουκιανδς φλέγε λαμπάσι σώμ' Άνανίου 
8ς δ" Ε'φατ' «ούκ έμε σύ, τΟν δS γ" έμδν λέκυ{}ον» 

10 
Δfηνl τij) αύπ'j) β(ι-', είς τΟν fiγιoJ' Κύπριανδγ καl είς τηγ ~Ιουστίναν. 

Κυπριανός τέμνοντ:αι καl ~Ιουστί1ια· 

μετ~ έκβολ1)ν σιδηρού τηγάνου κάρας 

δευτέρ' ~Ιουστίνη κράτα σκυτμt]Οη Κυπριανός· 
κάλλιπε δαίμονας ι]δk τέχγην μωιικfι1' Κυπριανός, 
σύ1ι τε Ίουστίνυ Ιfσματα ffεία λέγει. 

11 
Μηνl τij] αVτi(:ι γη', εlς τδ1ι δ.γιον Διονύσιον τόν ~Αρεοπαγίτην. 

«Διονύσιε, σοί λόγων έμών μέλει;» 

«καl τοϋ τυχόντος, ούσών χρεία μοι μόνων»· 

1<jv κεφαλfιν τριτάτη γε λαβWν {}έε· δαϋμ' lδέσfJαι. 

στάfJμη έών, σοφίης άγός, Ούλύμπιο fJεωρός, 
πάντα έησfJα έχων, Διον·ι.ίσιε μάκαρ. 

12 
Jliηνl τ(j) αVτr,_ΊJ στη', εlς τΟν &γιον d.πόστολuν Θωμδ.ν. 

Θωμάς άνείπε τΟν ilεού τρανώς λόγον 
Ίνδοίς, Πάρffοις, Μf;δοις τε καl Πέρσαις τέλος. 
''Έγχεα δουλιχόεντα κατέκτανεν fiκτn Θωμδ.ν· 
οlνοχόοιο .ράπισμα παρηtδι δέξατο Θωμiiς, 
αlψα δ~ ό γ~ ήρiiτο. Γέντο δε πρfjγμ~ ό λόγος. 

13 
Λfην'ί_ τij) αύτiρ ιστη', εlς τΟν άγιον μεγαλομάρτυρα Λογγίνον τΟν έκάτόνταρχον. 

Έπεl Λογγίνος {}αύματ~ είδε καl πά{)η, 
γένοιτ~ αν sMJVς μάρτυς ΧριστόV καl κήρυξ. 

Μην! 

40 

Μιχαήλ 'Αποστόλη, άο,•έχδοτα Ε;τιγράμματα 

Δειροτομή-&η Λογγίνος δεκάτψι άνd !Jκτφι. 

Καππαδόκαι σε μέγα κλέος ·ήδέ τε Ερκος lχοντες 

λυτροϋνται παfJέων, φέρτατε λογχοφόρων. 

14 
τφ αύτφ ιηrι', εlς τδJΙ &γιον άπόστολοv και ΕVαγγελιση)ν ΛουκάJ'. 

Λουκάς ίατρΟς ού μόνο1ι τώ1' σωμάτωJ' 

άλλ" ούδkJ1 1}ττον καl ψυχών παfJημάτω'J'. 

~Ογδοάτυ δεκάτυ μετεκίαιfJ·ε Λουκάς γ1jδ·εν

Άντιόχειά σε γείνατο μεν Aovκa μεγαλ1jτορ, 

έργα δε σείο χειρός ίκετο γijς δι~ δλης. 

15 
1lfηvl τi(:ι αύπ'j) κ?l', είς τδv Ο.γιον Άρτέμιον. 

Λιπd)ν ό ~ Αρτέμιος δουκδς άζίαν 

{J-εοϋ τέτευχεν άφ{}ίτου έξουσίας. 

Είκάδι Άρτεμίοιο κάρωι τάμε χαλκδς άτειρής· 

Όμματα μαρμαίρωιτα δαt·φρο11Ος Άρτεμίοιο 

πείραν άπηνέες άμφ' όβελοίς άνέρες, 

16 

Jvlηνl τφ αύτr}> κγυΊ είς τδ1ι δ.γιο1ι Σερομάρτυρα καl δ:πόστολο1ι 'Ιάκωβον. 

Λαβων ό 'Ιάκωβος dρχι)ν ποιμένας 

όδδν δίδωσι πλείστοις πρΟς σωτηρίαν. 

Τρώσαν &δεJ.φει01' τριτάτυ ξύλφ είκάδι ΧριστοV· 

dJμ6τατον γένος Ίουδαίων ήδ' άχάριστον, 

ρίψεν ~Ιάκωβον δ.κρου έξ ΣεροV. 

π 

lίί 

40v .1-Vηνi τψ αύτq) κστrJ', εlς τΟν άγιον καl μέγαv Δημϊ]rριο-;ι τόv μυροβλ-ύτηJ!, 

Νυγεiς δ Δημιjτριος τiιν πλευρdν λόγχαις, 

πά{}ους ~πεικόνισμα η γε κυρίου· 

r{)χετο και Δημ1jτριος liλκιμος εlκάδι έκτη. 

Ούτάσ#η Δητήτριος αlχμfίσι στυβαρfίσι 

πλευρfιν δεξιτερ1}ν, δεύε-rο δ" αί'ματι γfj. 

18 
"-~!φι{ τij) αϋτφ κζυ', εlς τόν άγιον Λ!fστορα. 

«Θεός» Νέστωρ έφησε «τοV Λημ:ητρίου, 

δός μοι Λιαίον νικιjσαι μιαιφόνο11». 

ΕΠΕΤΗΡΙΙ: ETAlPEIAJ; ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ, "ΕτΘS Κ' 12 



1ί8 Βασιλείου Λαούρδα 

ίβδομάτυ {}άνεJι ~jδέ τε έκτανεν είκάδι ΛΤέστωρ. 
Νέστωρ fJijρ~ όλοφώ1ιιον όμβριμος έκτα Λιαίον 

φάσγαν' έρυσσάμενος r}ίμφα γε κουλεόDεν. 

19 
lJfηνi ΙΥοεμβρίφ ω/, είς τοVς άγίους καί ίαμάτικοVς 'Αναργύρους, Κοσμάγ 

και Δαμιανόν. 

Δαμιανφ Κοσμ(j τε τοίς Άναργύροις 

{}εδς δέδωκε η)ν χάριν τών σκαμμάτων· 
Ομματ' άκεστορέων πρώτη σκότος άμφεκάλυψεν, 
άργυρέας ψυχdς 'Ασκληπιαδών άμπτάσας, 
σκήνεα κοσμοVαι fJαύμαα' άπειρεσίοις. 

20 
lι:Ιηνf τψ αύτφ ηυ', είς η]J' σύναξιν τώ11 έ11νέα ταγμάτων καl εlς τΟν άρχι-

στράτηγον Μιχωjλ. 

Τ[ ς Ο. ν δύναιτ' liϋλον φύσιν αίνέσαι 

φέρων ένυλον καl γεηρδν σαρκίον; 
Πάντες άμ' όγδόrι άγγελέες {}εότητος tiγερ{}εν. 
'Ήμερος {jκοις μοι μέγα φέρτατε ούρανιώνων, 
1jνίκα έκ ρε{}έων μείο λάβnς ψυχήν. 

21 

41 li:Iηνl τφ αύτcp ιγnΊ είς τδν έν άγίοις πατέρα 1jμών 'Ιωάν1'1JV τδ1ι χρυσοVν 
την γλώτταν. 

Χρυσόϋ βύσαντος στόματος γ' Ίωά1ινου 
ψυχη πόλονδε κελαδεί μετ' άγγέλω1'. 
Τόν σοφίης μελεδωνδν 'Ιωάννης στεφαννοί 
χρύσεα χείλεα {J.ειοφόρου καί ~Ιωάν1ιοιο 

5 βϋσε μέλας ffά1ιατος οfι πάντες δοVλοι 
άργύρεον γαίn ffεοειδοϋς σώμα λιποVσα 
χρυσέ' 'Ιωάννου ψυχι) βιj χαρκοβατi;ς δώ. 

22 
Μην} τφ αύτφ ιδn', εlς τΟν άγιον άπόστολον Φίλιππον. 

"Ίππου Φίλιππος συντομώτερον τρέχει 
άποστόλοις άκήρατ6ν όμού πέδον. 

Κύμβαχον (hμol σταυρώσαντο Φίλιππον f}ijρες 
καί §α διά σπί δεος πεδίοιό Φίλιππος σκιρτf! 
νωλεμέως ιfδων σVν σφετέροισι φίλοι ς. 

Μιχωlλ 'Αποστόλη: ιi'Ι'έκδοτα έπιγράμματα \79 

23 
.i."fηνί τψ αύτ{(J ιστ?l', είς τΟν άγιον άπόστολον καl εύαγγελιση]J' Ματtfαίον. 

Βίον μισήσας τοϋ τελιύνου, τρισμάκαρ, 

καλοϋJιτι Χριστφ 1jκολούDησας πό{)φ. 

ΠVρ δεκάτn κατέκαυσε λιρδν Ματ{}αίον έ1ι έκτη. 

Οϋρεος έν λοφιlί ΛfατfJαίφ έ'δωκε ΧριστΟς 

ραϋδον έχειν fι δή μυρί' Βοργε κάλά. 

24 

Μηνl τφ αύτip καη', είς την έν τip ναip εί'σοδο1ι τijς Ύπεραγίας Δεσποίνης 
>tjμών Θεοτόκου. 

41ν Θεοiί 1ιεd.ιν liγουσοι έμφυχον fJ·ύται, 

νεcbJ' μέν είς tJ.ψυχον, &γιον δ' όμως. 

είς li.δυτον Μαρίη κόρη είαέδυ είκάδι, πρώτη· 

'Άγγελος είν άδύτφ Δ:Ιαρ(φι τρέφει παμμακάριατον, 
ούρανίφ lί.ρτφ, άμβροσίq. τε πόσει. 

25 
. .ι\fηνl τψ αύτφ κγηΊ εlς τδv άγιον ~Αμφιλόχιον, έπίακοπον Ίκογ(ου. 

Λόγους 'Αρείου και αειρdς κακοπλόκους 

τfj σφενδόνn σου εύπετώς διεσχίσω. 

Άμφιλόχιον άνήγαγον είκάδι έν τριτάτn νοί· 
wς φάτο Άμφιλ6χιος Θεοδοσiφ βασιλήί': 
τίπτε, liναι άλγείς παιδδς άτιομένου; 

«εί γάρ τόι άνιηρδν φαίνεται υίέος ϋβρις, 

πώς οrει γε {)εδν οlσέμεν εύπετέως; » 

26 
li:Iηνl τ(jj αύτ(ρ κεll', εlς η]ν άγίαν μεγαλομάρτυρα Αίκατερίναν. 

Αίκατερίνα r}ήτρας πεντήκωι{}' &μα 

λ6γοις σοφοίς fίλεγξε καΙ δίκην λάβε. 

Δ:Ιαρτυρίου στέφος εlκάδι πέμπτη υ: Αίκατερίνα· 
άτρεκέως σοφίην {}εδς άδρανέεσσι δίδωσιν· 

J] γάρ άπείπn τίς, κείσε παρciJν έρέfJει. 

27 
Μφιl τφ αύτip ).:rι', εlς τδν &γιον άπόατολον 'Ανδρέωι. 

~Ομαίμονα κτείνουσιν Άνδρέαγ Πέτρου 

υίείς Άχαιών, τδν δVρσον τιjς άJιδρίας, 
42 ' ' 'Α ' ~- -τον σταυρωσαν χαιοι κακκεφα,..ης τριακοστιl' 
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τίπτε καρηκομόω1ιτες έ'νην σταυρώσατ' 'Αχαιοl 
~Ανδρέωι 1jνορέης, όζον δ.ει{}αλέα; 

28 
Λ!lη1ιl Δεκεμβρίφ αuΊ εlς τδ1ι άγιον προφήτην }{αούμ. 

1ΥαοVμ προφJjτα, δός μαι νVν προ{}υμίαν 
στίχους κρόηjσαι σ{jς όμφijς έπαινέτας. 

'Όσσε Δεκεβρίου d,ιιφεκάλυψε πρώτn ΊΥαούμ· 
ϋδατι δ' 8ς γλυκερijΊ μαλερφ πυρl τ' είπε lιΓινευt 
Οiiσσον άπολλύμεναι· δη γάρ δ καl γέγονεν. 

29 
.Λiηνi τψ αVτφ απ', είς η}ν άγίαν μεγαλομάρτυρα ΒαρβάραΨ. 

[fατηρ κεραυνψ παίδα κτείνας έψ{)άρη 

και παίς fJαγοfΊσα φώς άνέσπερον βλέπει. 

πατρώrις ύπδ χερσlv Βαρβάρα δειροτομή{)ης. 

οϋρεος έν σκόπιtΊ παλάμησι τε fισι κατακτdς 
τηλυγέτιν {fύγατρα, σμήχ{}ης πρηστήρι. 

30 
Τ?7 αύτzΊ ήμέρq,, εlς τΟν &γιον 'Ιωά1ινφ• τδν Δαμασκηνόν. 

Έγcb με).φδδς είπερ ήν, Ίωάννη, 
42ν μελφδίας έμ1jς ll1ι ήξίωσά σε. 

Τίς ρ' dπ' έμείο κεν liξιος αίνος σείο γένοιτο; 
lμπης δέχ1ιυσο τεοίο Επη {}εράποντος άλιτροϋ 

ούδενΟς liξια μέ,ι σήματα δ" αiJ φιλίης, 

31 
1lfηνl τφ ωjτψ στη' ,εlς τΟν έν άγίοις πατέρα fιμών Νικόλαο ν τΟν fJ·αυματουργόJ!, 

Λαβd.Jν ό l{ικόλαος ταινίαν 1ιίκης, 

ψυχωφελij δ!δωσι δώρα τοίς φίλοις. 

"Εκτn δ: ljρ{)'1] Νικ6λεως έλαφηβολιώvος· 
ζάπλουτον Λυκίης μυροσώου άρχιερ}jα 
τίπτε τίς αίτήσας ούκ Ετυχ' εύπετέως; 

32 
}.fηνί τψ αύτφ ζn', εlς τδ1ι έ1ι άγίοις πατέρα ήμώγ "Αμβρ6σιον, έπίσκοπον 

Μεδιολάνων. 

Δ ιπιbν ό ~Αμβρόσιος τΟν πλάνο ν βίον 

άγάλλεται 11Vν εlς άπλαν.Sς χωρίον. 

43 

Μιχαήλ • Αποστόλη, άνέκδοτα~επιγράμματα 

1J.φ{}ιτον ές πέδον ίκετο έβδόμη dμβρόσιον κ1jρ. 

Άμβρόσιος στόματ' άνδρών δυσσεβέων κατέβυσεν 

ήμf:ν ~Αρείοιο1 ήδέ τε Εύνομίου. 

33 
.Λfηvl τψ αVτip ηrt', εlς τδ'Ι-' άγιον Πατάπιον. 

"Αφεlς ό Πατάπιος άνfJρώπων πάτο ν 

πατεί τΟ ~Ηλύσιον σύν γε δικαίοις. 

Πατάπιος βροτολοιγΟν ύπάγξας έστεφάJ'ωται. 

Παταπίοιό τε κ1jρ εlν λειμών~ άνf}εμόεJιτι, 

καρπΟν όπωρίζει αύτόματον τ" ίiπονον. 

34 
Jιfψ•l τφ αύτψ Un', εlς τfιν σύλληψιν η~ς άγίας 'Άννης, 

Οτε συνέλαβε η)ν ~Υπεραγία11 Θεοτοκον. 

Λfφιl τip α-ύτψ 

"Όστις δ~ άπείρανδρον {}εοV φιλεί {J.ρόΨον, 

'Άνναν γε τήν προμ1}τορα γεραιρέτω· 

μητέρα σύλλαβεν εlνάτn 'Ά1ινα στείρα ffεοίο· 

'Άννωι μητέρα μητρός Χριστοίο, κλεόπαιδα, 

αlνέομεν μέροπες, οϋρά)ιιοί τε νόες. 

35 
ιδο', εlς τΟν ιϊ.γιον ΘύρσοJι. 

Θύοσος δ' ό fJείος τΟν {}εοV {}ύρσον φέρων 

'ι'lύρ""σου κατεφρόνηαε τού Διονύσου. 
(Jχετ' άει ffαJ.1)ς Θύρσος ποτl 1iμβροτο1ι οVδας· 

Θύρσου άγακλειτοιο δίοιό τ' ?ιπέπτη {}υμδς 
ές μακάρω1ι γήσους, l1.φ{Ιιτο1' ές δάπεδο''· 

36 
' - ' ει'ς το'v ίiγιο1ι ίερο,uάρτυρα ΈλευfJέρισν. 11fηνi τcp αυτφ ιεn , ~ 

'Ελευ{}έριος νουν έλεύθερον lχων 

έλευfJέσως lJ.πεισιν εlς πόλου πλάτη· 

πέμπη; καl δεκάτη περιπύστου 'Ελευ{}ερίοιο 
πνεVμ'α πόλονδ" δ.νέβη γαίη σώμα λιπόν. 

37 
ιζυ', εlς τούς άγίόυς τρείς παίδας. 

Τρείr; παίδες εlκόγιζον, JJ {}εοV λόγε, 
γε1'1'1}τορα, πρόβλημα και σε τ(ηι μέσοιι, 

181 
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έβδομάηz δεκάτη πύρ άκάματον τρισlν εlςε· 
τρείς παίδες fJεσειδέες είκόνι oV γό~ιυ κάμψαν· 
πρίν δ~ εϊλο11το {}ανείν 1} τότε έκτελέσαι. 

38 
43v TJi αύτfj 1jμέρq., είς τΟν προφήτφ· Δανιήλ. 

44 

Σύ, Δανιηλ μέγιστε, {}άρσος δαιμόJιων, 
aγαν κάτω βέβληκας άις το #ηρίων· 
έβδομάτη δεκάτη Δανιηλ τάμον εlδος liριστοJι, 
σώφρονα τ' άσκηη]ν, λέκτορα τ' έσσομένω1•. 

39 
J.1Ιηγ] τip αύτr,» κβιt-', είς η)ν άγίαν μεγαλομάρτυρα 'Αναστασίαν. 

ΛΤεκρών μένουσ" εγερσιν 'Αναστασία, 
είληφε δώρον τοVς κάμνοντας §ωννύειν· 
κάραν Άναστασίη ένl εlκάδι δευτέρq. τμήDη· 
χρυσογόνοιο δίοιο Άναστασίην Ρωμαίαν 
μύστιδα εVφυέα πάσι δίκαιον ϋδειν. 

40 
Λfφι/ τrp αVτφ κγη', εlς τούς dγίους μάρτυρας δέκα, τούς έκ Κρήτης καί έν 

η} Κρ1]τπ. 

'Όσοι φιλούσι η)ν πωι{}αύμαστον Κρ1]την 
πα{}ημάτων λυτρούσ{}ε μάρτυρες δέκα. 
Τιμ1}εντα δέκ' 1J.ν{}εα Κρ1]της πέφνε σίδηρος· 
Κρ1}τη ένl κραναl] δέκα μάρτυρας εlλεv δ.τειρ1)ς 
χαλκός, όμού πάντας lσο{Ηους δ.νέρας, 

41 
.Λfηνl τrp αVτip κευ', εlς τlzν κατd σάρκωι γέννησιν τοϋ κυρίου καl {)"Εσύ κal 

σωη]ρος 1jμών ΊησοV Χριστοίι. 

Θεδς βροτδς γέγονεν, i!J ξένου τόκου, 
δπως γέvοιτ~ δ.1ιfJρωπος Ιiβροτος πάλιν. 
Εlκάδι γείνατο πέμπτη άμt)τορα παρ{)ένος υία 
τηλυγέτην παλάμησιν ~Ιωσ]zφ δέχvvσο σJίσι 1', 

Ον .ftfαρίη τέκετο καl ρ~ άτίταλλε γέροJΙ. 

42 
J.lfφιl τψ αύτip κφtι'ι εlς τ(ηι ff.γιον ά.1lόστολο1' καl άρχιδιάκονον Lτέφαt'ον, 

τ(ψ πρωτομάρτυρα. 

Πάντων .ΣτέφαJΙος .1lρώτατος στsφηφόρος, 

44v 

ΜιχωlΧ 'Αποστόλη, άνέκδοτα έπιγράμματα 

στέφος νόου εί'ληφ~ ιiκηράτφ καρπψ· 

βάλJ.ουσ" άμπλακίης Στέφανος λί{}οις ϋ.κος ffτει. 

λάεσι βαλ!.6μενος Στέφανος Uεοειδ>)ς είπε: 

«JJf1j στήσυς, Κύριε, σφέων η}ν άμπλακίην». 

43 

' ' ' του- κυρίου καl ΊΙ.4" ' Ίανουαοίω αη'- είς η) ν κατα σαρκα περιτομην ~ 1αηνι .., , , _ _ 
και σωτijρος ήμών Ίησου Χριστου. 

χ ' ' Θέλων παλαιΌν πληρWσαι ριστος νομον 

τΟ σώματος κάλυμμα καVτδς έτμή{}η· 

iίματι δγδοάτφ γε UεάνUρωπος περιτμή#η· 

χεlρ μέροπος τέτεμεν δέρος δ.κροJΙ α~Jjτορος ϋιος, 

Ον δεδίασι JΙόες καl ρ~ όρατών τδ γεJιος. 

44 
' >'ιμω- ,, Βασίλειον τΟν μέγα ν. είς τΟν έν άγίοις πατερα 

ΤυχCυν ό Βασίλειος τijς βασιλείας, 

αlτεί κατ~ έχ{}ρών τών βασιλέωJΙ νίκας· 

παμμεδέων Βασιλείου ψυχι)γ δέξατο πρώτη· 

Καππαδοκώ1' Βασίλειε, μέγ"α κλέος, οϋνεκα μούσης 

'~]μέων μJιείαν Sχε καl ρ~ δ.ρετijς άπάσης. 

45 

στη', είς τd r"iγια Θεοφάνια. 

JJloρφJ) πελείας καl πατρδς {)εσύ λόγος 

ύιδν ποfJεοιδν μαρτυρεί τοίς έν σκότει. 

iμφα1ιίη Τριάδος πέλεν lκτη JJ!Ιοtηιιχιώνος. 

δ ,''~'{} Χοιστός χουσοδίνοισ Ίαρ ωιου αμφι ρεε ·ρα 
10:: "" "q , 

dμπλακίας μερόπων Wλεσε βαπτισ"U-εις. 

46 

18Β 

{}εοV 

Μφιl τijJ αύτiρ 

βαπτιαηΊJ' 

ζ?ΙΊ είς τδJ' ff.γιoJ' Sνδοξον προφ1}τφι 

Ίωάν1ιην. 

και πρ6δρομωι 

Τίς ούχ ύμν1}σει η]ς ~Ελισάβετ γόJΙοJι; 

έκ κοιλίας Sγνω γdρ τΟν {}εοV λόγον· 

έβδομάτυ βασιλijος έπαινώ χειραπηjρα 

fιν Ο.οα κακκεφαΜjς βροτοσchου χείρα βαλέσ{/αι, 

βαπτ~στηγ σφετέρην, όρχαμον άγγελέωp. 
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47 
.ι1fηνl τc'j) αύτc?J ι?Ι', εlς τ(ψ έJ' άγίοις πατέρα ιjμWν Γρηγόριωι τ(JJι .ι._Υύσσης. 

Πάσαν διελfJι)Jν η)ν έγκύκί.ιον τέχνη-ι!, 

εύρες δι • αiιτιjς τόν πο{}ούμενον λόγον. 
Γρηγόριος δεκάτη fJανάτου μέλανος πέρα{)-' ήκεν 
συζυγίην σοφίης γε άδελφεών εV εlδυίωι, 
οVτε τις εlδέ ποτε, μητ~ έσέπειτα ί'δοι. 

48 
Λ1ηνt τrFJ α-ύτip ιβr/, εlς η)ν άγίαν μάρτυρα ΤατιωιήJι. 

Τατιαν1)ν τάττουσιν άγγέλων τάξεις 
45 δπου πέφυκε τάξις ιj τών μαρτύρω1ι, 

Ταττιανι]ς τάφον tiνδρες άπηνέες αύχένα χαλκc,ίJ, 
ούτιδωιοVς δε πόσους άπεφήνατο πατρίδ' έν αί'υ, 
γvνη ταττιανι) τατιαγuύς ά1-•έρας. 

49 
i.lfφ,( τφ αVτςiJ ιστVΊεlς η)1ι fiλυσιν τοV άγίου άποστόλου πρωτοκορυφαίου Πέτρου 

..LVεWς ό σΟς πρόσοικος Ύμι μαι τοίς δό,ιιοις 
δπου γε σειρdν σι)ν έ{}ηκα1• τιμ{αν. 
<Έκτn καl δεκάτη κομίσωιτο πόλιν δε tiλωσι γ 
.πολλάκι δ• έγκατέδαρ{}οJι σφ περικαλλέϊ νηψ 

J {}ε{α δ' όδμι} τις έξ dδύτου μ' ί'κανεν. 
Άλλά γε νύν lμ(j. οίκ{α άμφιβεβήκασιν ΟiΨοι, 
σεlο τε εl1ι σηκώ δ~Jγ άλαλάζουσιιι. 

Τlς κkν ταύτα έ11l φρεσlν ?iλγεα {Ηjκεν έμj'jσιγ; 
ΕΊ:{J.' ?iρα μ1} γενόμηγ ij μ.ολόμφ' "-{lιδι. 

.50 
ιζη' εlς τΟν 8σιον πατέρα 1]μών καl μέγαν 'ΑjιτώΝοJ•. 
'Ων1}σεως τΟ ?iν{)ος χρυσίνων πόσωγ; 

Πρίαιτο Ο.11 τις η)γ φρίκη γ τών δαιμό1'ών; 
έβδομάτη δεκάτη {)ά1ιει1 Άντώνιος άναίμων 
δυσγεγέων {)ηρών Άντώνιος ούλαμΟν δ.γξας, 
εύγε1ιέω11 ά1ιδρών πλ1'jσεν l!ρα·ν μο1ιίην. 

.51 
ΛΙφ·l τrp α-Dnp ιηηΊ εlς τ()y έν άγίοις πατέρα ~Jμών 'ΑiJ·ω•άσιον το,, μέγαν 

Φίλοις &παιτε'ί τf)1' lσόστα{)μογ δόσο• 
45v τυχdJγ 'Α{}-ανάσιος &{}ανασ{ας 

1\·fιχω'ιλ • Αποστόλη, άν~κδοτα έπιγράμματά 

αl'κε fJαγ{υν ?]ς ΆfJανάσιε, ζfiς άρετ?Jσιν, 

Δυσ{)αvέως fJεράπο1ιτος άπηλεyέως τε Άρείου 

τεί χεσι πλήτ' "'Αρεος l1•α κατηδάφισας. 

52 
'l'Π αύτfj 1jμέρq,, εlς τό1' έ1• αγιοις πατέρα ημων Κύριλλον τδιι μέγαν. 

'Ό προστάτης Κύριλλος τijς έκκλησίας 

καfJείλε lΥεστόριο-ι• τόν λεωφfJόρον· 

Ον ποfJέεσκε Κύριλλος τέτμε {}εόν βασιλ<t'jα 

ούρα1'ίων άγα{}ών άπόνησι Κύριλλος {Ιείος 

οϋνεκα σωφροσύνης καl σοφίης σφετέρης. 

.53 
11fηvl τip αύn:,_iJ κ!J', εlς τδν Βσιο11 πt?-τέρα <tJμώJ' τό11 μέγαν EV{JVμιov. 

ΘεοV παριστάμενος τφ τρισολβίφ 

{)ρόνφ ό ΕύiJ.ύμιος χαίρει και μέλπει : 
«'Έρρ'» Sφατ' ΕVθύμιος, «βίε εlκάδι, ού μοι σείο~. 

Εύ{}υμ{οιο δίου ψυχfιν Αϊς ούκ έδυνάσ{)η 

&μφιπεδJ}σασ{}αι · πτίλα σαώσατο γάρ. 

.54 

!85 

Λiφ•l rψ συ"τφ κεη', εlς τδν έν δ.γ{οις πατέρα 1jμών Ι'ρηγόρtοJ' τόv{}-εολόγον . 

46 _Λfηνl τijJ aVτijJ 

ΊδWν ό Βασίλειος έ1ι ζώντων τόπφ 

παρόvτα Γρηγόριον, εί'ληφ' ασμένως· 

δέχνυσο Ι'ρηγόριον, Βασίλειε, τεφ ένl οίκφ 

ϋς σοφίης lραται {}εοπέμπτου, κυδιανείρης, 

Γρηγόριον τόν άγαν μfι έπιλαν{)ωιέτω . 

.5.5 
λη', εlς τόν άγιον ίερομάρτυρα clππόλvτ01ι, 

Κα{)(vς ό ίππόλυτος πι}γασος τρέχει 

Οπου χλόη τε καl άνάψυξις πέλει, 

~Ιππόλυτος τριακοστfj fκπιεν άλμυρδν ϋδωρ. 

~Ιππολύτοιο μεγακλέος άρχιερijος Ρώμης 

τίς κkν ?iρ" εt'πυσιν Οσσα Εοργεν έά; 

.56 

Ρώμης. ' παπα ι' 

'ΓΓJ αύηj ήμέρq. εlς τοVς εν άγίοις πατέρας ήμόη• Γρηγόριον, ΒασίJ.ειον καi 
Ίωάννφ• τόν Χρυσόσtομον. 

cΌαοι φιλείτε τοVς σοφοVς τρείς ποιμένας, 
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νομίζετ' εlvαι τοίς Ολοις ίσορρόπους. 

Γρηγόριον, Βασίλειον, Ίωάvνην fJ' fiμ~ Ο.είδω· 

τοVς έρίηρας έταίρους και σοφίηv εί'σους γε 

δεϋτε δ}) αίνέσομεν πάντας όμηγερέας. 

57 
l'Jfψ•ί Φεβρουαρίφ αrι' 1 είς τΟν "ff.γιον μάρτυρα Τρύφωνα. 

Βίου καταφρον1}σας του έφημέρου 

τρυφijς Τρύφων τέτευχε τijς άκηράτου· 

πρώτn δ' lν Φεβρουαρiου Τρύφων lδειροτομή{}ης· 
46v διογε'Jιijα Τρύφωνα, φαεινόν μάρτυρα Χριστοϋ, 

εlλε μέλας {}άνατος καl στέφανος χρυσοϋς. 

58 
Μ-φ•l τφ αύτφ βf!Ί είς τfιv ~Υπαπανη]ν του κυρίου 1}μών 'Ιησοϋ Χριστοϋ. 

Τιν' ώ γεραιε σαίς έν ώλέναις φέρεις 

δν ού πόλο·ς δύ,ιαται. av καl γη βαστάσαι 

παίδ' άμάλαις έαδιJJς Αfαρίης ΣυμεUJν φέρε i}ίμφα· 

δέξατο· άγλαιi δώρα 'ΙησοVς παρd {}εράποJιτος, 

τρηρώνω1ι τρυγόνωv τέκνα J'εηγενέα. 

59 
TtJ αύηj ήμέρrt- εlς τδ1• δσιον πατέρα ήμών Σίλβεστρον, πάπαJ' Ρώμης. 

Θανcbν παλαιάς Σίλβεστρος 1-)ώμης πάπας, 

πόλιν κατοικεί νVν νέαν έν τijJ πόλφ. 

'Όρχαμος άρχιερήων δευτέρq. l!κπτατο νέρ{}ε,•. 

Σίλβεστρος μέγαν 8ς βασιλήα lήσατο llμφω, 

σώματι τε ψvχΠ τ' 1fπια φάρμακα δούς. 

60 
Μφ•l τψ αVτψ δn', εlς τΟν δσιον πατέρα ήμών Ίσίδωρωι τΟν Πηλιουσιώτην. 

Άφi]κεν 'Ισiδωρος μνήματ' lν βiφ 

έπιστολών πλή{}η τε καl κάλλη λόγων. 

'Αμφί τετάρτy κοιμή{)η 'Ισίδωρος άγαστός 

άκτεάτοιο βίαιο έη)τυμον ήγεμόνfjα 

οVδένα του{}' εϋροις κρείττον ύπ' ήέλιο1ι. 

61 
_ι.:iιfηνl τiρ αlπφ ιζ?J'; εlς τΟν δ.γιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο'' τ01' Τήρωνα. 

41 Σαφώς έλυσας μάρτυς τdς πανουργίας 

Μιχωli, Άποστόλη, ά'•έκδοτα έ.πιγράμματα 

ΊουλιανοV, τοiί κακοiί βασιλέως· 

ρίμφ' άλισγημοV Θεόδωρε σάωσας λαόν

τίς κ8ν άρε{}μήσειεJ' όσάττια fJαύματα {}ijκε 

Θεόδωρος ζάDεος' καί γ~ έν έμοl λαλέω. 

62 

187 

Αfψ•ί τiρ aύτrp κδη', εlς n)1• τρίτη ν εϋρεσιν τιjς τιμίας κεφαλijς τοiί Προ· 
δρόμου. 

Τίς μοι παράοχοι τf)ν του Όρφέως λύραν, 

δπως ύπερ{}αύμαστον ύμνtJσω κάραν; 

1}ς ίερf)ν κράτα χείρες έλοντο κάρn έπος (/.δω· 
άκροτάτης κορυφijς ύποφήτου Ίωάννοιο 

εϋρεσιν αίνέομε~· πρΟς δυσl καl τριτάτην. 

63 
Εlς τΟν τελώνφι και τΟν φαρισαίον. 

Παραβολ1] τελώνου καί φαρισαίου 

δείκνυσιν ϋψους η)1ι ταπείνωσιν κρείσσω· 

όϋ τι μοι ύψαυχείν κέλεται {}υμός, φαρισαίε· 

άλλά γε σείο τελώνη λώϊον ί'χνια βαίνειν. 

Κllππεσε μiν γαίn φαρισαίος κύδεί' γαίω1'ι 
βij δε τελωνtιος ές 1•υπόλον δε βίη. 

64 

Εlς τΟJ' ίί.σωτο1ι υίύ1•. 

πολυσχι δοϋς οVσης γ ε τιjς άμαρτί ας 

πάσας μεταμέλεια σχίζας κωλύει· 

πλη{}Vv μ' ιiμπλακιών άποαίρεο φίλτατ' ~lησοV 

ήVτε δέξατο ηjνος άλιτρδv έΟv φίλον ύία, 
47ν οϋτω με πρόσεο ίλεως ύιl fJεoV. 

65 
Εlς ω'Vς προκεκοιμημένοvς. 

Ψυχdς προμητόρω1ι μου καl γεννητόρων 

χώρου καταξίωσαν εύκραοϋς, liναξ. 

Χριστιανών ψυχdς πάντων λίσομαί σ• έλέαιρε. 

λειμών'8ς πολvανfJέα lfδ' έρίτιμον τάξον 

πνεύματ" άποιχομένων, γουνέομαί σε, λόγε. 
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66 
Είς τήν δευτέρα 1' παρουaίαν. 

•Όταν κρίν' Βλ{Jης την παγκόσμιον κρίσιν, 

εν. δεξιοίς τάξον με σών μήλων, δ.ναξ· 

τίς παρακαίρια §έζων ού τρομέει σε, δικαστά; 

ήτοι μf:ν φοβέεσ{}αι λiρον ~Ολύμπιο 1' έστl 

λipστον δ' αV φιλέειν καl ,ω) πλημμελέεοι. 

67 
Είς τhν έξορία1ι τοϋ "{fδάμ. 

Κα{}Wς "Αδdμ γένοιτ' αν, εί'περ ήν τότε, 

νϋν ούκ llν ήμεν ώσπερ κείνος 1jν τότε 

οϋνεκ' ~Αδdμ πάfJομεν σέο τύν' ήμέων δ' ϋπερ εϋχου· 

fjν μαι· άτασfJαλίήν 'Αδάμη §έξας είν κι]πφ 

ύιΟς λϊίσε &εοfΊ έκγεγαι:bς Α1αρίης. 

68 
11fηνl Λfαgτίφ απ', εlς τf]ν άγίαν Εύδοκίαν. 

Εύδοκία lδειξεν 1} μακαρία 
όσου μεταμέλεια άξιον λόγου 

οϋτις tί.1ιευ μετανοίης δρών παρακαίρια σώσει· 

έμπα{}έως βιότοισ περ?]σασα δεο•d κέλευfΙα 

{)ατατΟJ' έ11τίμως κάτfJανεν Εύδοκίη. 

69 
Μηνl τij) αύτij) {)η', ε/ς τοVς άγίους τεσσαράκοντα. 

Λίμνη γέγηfJε μάρτυρας Σεβαστί α 

liνδρας τεασαράκοJιτα στερvισαμένη· 

τεσσαράκοντα πάγη δέματ' αϋρησι βορέαο· 

εί'περ ύμέων μ1•είης ούκ έσχε κόρωι Βασίλειος, 

ά!.Ι.' ήμείς γε κόρον ι:σχομη• άφραδίn. 

70 
J11ηνl τφ αυτφ κευ', εις τΟν Εύαγγελισμδ1• τfjς eΥπεραγίας δεσποίJ'ης 'Ιjμών 

{}εοτόκου καί CιειπαρfJέγου ~~1'αρίας. 

Λόγφ σαρκωfJ.εlς τψ τοϋ Cιγγε.Ιιου λόγος, 

έπffρε σάρκα γij1?B1' ήμώγ εlς τ' liνω· 

φ{}έγ!;ατο τfi lΎfαρin «Χαίρ'» άγγελος εlκάδι πρώτn· 

έμμαπέως ταχVς liγγελο'ς ούρανο{}' είληλού{}ει · 

τfί Μαρίn «κύριος αεί ο» φάμεν γ ε <ζμέτα». 
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71 
Αfηνl τφ αύτ<{J λ!(, εlς τΟν άγιον καl δσιον πατέρα 1jμών ~Ιωάν1ιην τΟν τijς 

-κJ.ίμακος. 

'Ιωάννης τίfJ-ησιν >ίμίν βα{}μfδας, 

δι ών ένεστι γfjfJεν έλfJείν εlς πόλον· 

χώρον εlς εlαμενtj τριακοστήν 4Jχετο δίος· 

ή μήν Uμβάσιας Uέτο εlν κραδί' 'Jωάννης 

είκοiις τών U_ρετώγ τρl ς δέκα {J.ηκάμενος. 

72 
Εlς τdς {}είας καl ίεράς είκόνας. 

48ν Τιμfiγ φιλείν τε π&; oV δεί τdς εικογας, 
άπεικοJ•ίσματ' οϋσας αρχαίων τύπων; 

δς δε τάδ' ού τελέει, σοφίης ούκ l!στι.ν έταίρος· 

1'; μ1]ν ούδt άληDείης έρικυδέος οfjτος 
δέξεται ιiγλαtην, άλλά δίκφ' κακίης. 

78 
Εlς η)11 σταυροπροσκύJ•ησι1'. 

Άει{}αλ?]ς δΕ σταυρός ρίψις δαιμ6νωv 

δλους il1ιυψοί τοVς προσκυvοϋvτας πό{)φ· 

σκ1jπτροv άειρόμενον ποτικυvέομεν Χριστοίο, 

σημαίαν βασιλijος άριπρεπέα ίερήων 

χείρεσιν άιρομένην λαός άπας φιλέει. 

74 
Εlς η}ν _'Α.νάστασιν τοϋ Λαζάρου. 

'Ανάστασις δίδωσι πάσι Λαζάρου 

πίστιv άτεχνώς τοϋ παντός βροτώ1' γένους 

τεfJηπέJΙαι δίκαιον Χριστού η)ν χάριν 

δμως μετ' αύτδJι τιμάν τοVς δεχομένους. 

5 Λάζαρος 1}έλιο11 χρυσάντυγα αύ{}ις Οπωπε· 

ΧρισtΟς έijς δύναμι11 {}εότητος δείξατο εlπών: 

«Λάζαρε δεϋρο ίfJι, i'J.ντα "Ιουδαίων>>. 

Είπερ γdρ {}εδς ούκ έσκεν, τετρω}μερΟJ' ούκ αν 

νεκρδν liρ' έκ γαlης έ!;ήγειρε λόγφ. 

75 
Εlς τήν άκάDιστογ άγρυπνίω'. 

- Τί μαι πάγαγνε καl 1?·εοV μ't}τηρ λόγου 
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καl νύν έ'σωσας σfιν έρυμέJ'ψ' πόλοι; 

Οϋ μαι άεί τι μέλει φιλέειν άμετάκλιτον ούσαν-
49 τύνη δ~ αlτίη έστk κα{ άλλοι χείρο1ιες Cίλλων 

οίς ωρ~ ούδεμίη ·της μετανοίας i]ν. 

?6 

Εlς η)ν έορηJγ τών Βαί<ω1ι. 

Ιlαίδες φέροντες πτόρUαυς τών ~Ιουδα{ωγ 

Εφαινον 1jττω' έχ{}ροϋ τού μισοβρότοv· 

Χριστδς πώλου έφέζετ' ό1ιου, ό πόλου ταμιούχος. 

εί'ματα νηπίτια φρονέοντ' έστρώννυον έσ{}λά, 
έκτελέο1ιτα φάτοι τού πάνυ φωνοτάτου, 

77 
Είς τΟν δείπνογ τΟν μυστικόν. 

Νόμος παρijλfJεν, ά1ιτεισήχfJη δ' ή χάρις 

δι' ής άJι{jλfJ-εν είς τΟ πρώτον ή κτίσις· 

εί'δατα δώκε φαγείν {)'εΟς δ.φfJιτα φοιτητijσιν· 

νίψαο φοιτητώ1' πόδας ljδ' δ.πομόρζαο, σώτερ, 

«ποιείτ"» αύτοίς φάς <ζήύ{Υ έωράκατε». 

78 

Εlς η)ν σταύρωσιν τοϋ Χριστού. 

fla{}rJJν ό σωτηρ άν{}ρώπων ύπ8ρ γένους, 

έφφιεν αύτοVς τώv πα{}ών έλευfJέροvς· 

έγγιάλιξόν μοι {}ε8 σείο πά{}εσιν άπά{}ειωι· 

χείρας _άειράμενος σταυρού έπι Ορχαμος j}ς. 

5 αίμα δέδωκε πατρl λύτρον άποιχομένων· 
Χριστού αίματοέσσας δεξαμένη ρα{}άμιγγας 
πουλυβότειρα χ{}Wv ήμεσεν αlψα νέκυς. 

49v 

?9 
Είς τΟ άγιον και μέγα· L.fiββaτov. 

Θανό;ν -έδωκε Χριστδς ά{}ανασtαν 

τοίς έν σκότει τε καl σκιij κα{)ημένοις. 

άφiJορίη γένετ~ άν{}ρώποισι μόρας Χριστοίο 

πiiσ' άκέουοα κάiJητο fJεοίο γε φύσις ύπνοϋντος, 

προσμενέουαα λύσιν τών σφετέρων σειρώ1'· 

Είς τΟ αVτό. 

ΜιχωΊλ • Αποστόλη, ά'\'έκδοτα έπιγράμμα-τα 

80 

"4δης δεδειμάτωται καl κάτεπλάγη 

ίδWν {}εδν {}λάσαντα τdς αύτοίι πύλας 

έξελάπαξ' ''4.ί'δου κατιWν Χριστδς μέγα τείχος· 

«Τίπτ' tf.ρa δίζεαι, ω βασιλεV» φάτο παμφάγος "4δης· 

«Δίζω έλευ{}ερίην, έργου έμείο χερών». 

81 

191 

Εlς την άγίαν καl λαμπροφόρον άνάστασιν του κυρίου και f}εοϋ και σωηΊ-

ρος 1Jμών Ίησοίι ΧριστοV. 

ΈξουδέJ'(Ι]Οαι καl πέπαιξαι, ω λέωJ', 

άεl τυραννείν δόξας τών έν τ{jl "4δ?]' 

αlγ" εκραη}f}ης του κρατοϋντος τψ κράτει 

φ πδ1ι κράτιστον δουλεύει κλίνει γόνυ 

U.νεισι καl γάρ έξ "4-δου στεφηφόρος 

κείνους άνιστών οίς fJεδς κατηλλάγη. 

82 
Εlς τΟ αVτΟ ήρωί'κοί. 

Εlν ~Αί'δαο δόμοισι {}εός κατιWν μετd δόξης 

βέν{}εα μεν χfJονός εύρυαγυίης έδνοπάλιξε, 

φηρδς άπηνfjος δε άνάκτορα έστυφέλιξε, 

ψυχdς δ' αύ καταοιχομένων ρέα λύσατο δεσμών 

5 εVπετέως δ' εlς οVρανΟν άστερόεντ' άναijλ{}ε1'. 

έκ δνοφεροίο τόποιο έijς χειρδς li.ρμενος έργα. 

83 
Εlς τΟ αύτδ 1jρωοελεγείοι. 

50 Τύμβcρ έJ't σκιόεντι τε1}είκασι σώμα fJεοίο 

νύκτερος 'Ιωσ1)φ καt Νικόδημος δ. μα· 

ψυχι) δ' εlς Άtδαο πυλάρτου εlσβεβαβυία 

5 
μοχλοvς αlβαλέης (ηίξατο (!ηϊδίως· 

έμπης Χριστδς άναστdς Ούλυμπό1'δ' έβεβήκει, 

δώμα {}εοίο πατρός, νυκτιλόχο1ι {}" Uμ' lJ.γων. 

84 
Εlς τdς δέκα παρ{}ένους. 

'Έδειζε Χριστός τη,, καλiμ• i'ι.ζυγίαν 

,αηδiν δύνασfJαι τιjς εύποιtας Uνεv. 

Ούδi μ[ η άρε η) κακίης μέτα οϋτι Ονησι · 
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καρπαλίμως άπεώσατο πέντε κόρας γε {}υρωρδς 

μή αυνεπαγομ,ένας η)1ι έλεημοσύνην. 

85 
Είς τΟν Ίωσfιφ τΟν πάγκαλλωι. 

Φα11εlς ~Τωσ1)φ δ.λλος Βελλεροφό,,της 

βίου δ.ρίστου εlσαγι}οχε στέφος 
, ' , ξ ' '1 ' 'ξ ' αρχος ανε ικακων ωσηφ ε εφααv{J.η· 

U-νητών πολλώΨ πρήξιες άρχόμε1' δ.λλη1ι llλλος 
e ' e - / e δ' . , 
ω με1' εοv περατος, αι ε κακοίο τυχον. 

86 
Εlς την πόρν17ν τη' ν άλείψασαν τδν κύριον ' μυρφ. 

Πόρ1'η μύρφ ljλειφε Χριστοϋ τοiJς πόδας 
Για~•~;:,, •e, 
ς υτος ε.,ψ.ειψε τας αμ.αρτιας. 

ij κατά δάκρυ χέουσα, πόδας 1•ίπτασκε Uεοίο· 
αύτdρ Βπειτα κόμησι1' έfjς ?ι.πωιίζουσ' αVτοVς 
cδς tφατ~ οVλόfJ.ριξ: «ψΟdς μ~ έλέαιρε, δ.ναξ». 

Λfαγδαλιν1], Μαρίη πόδας οVλοκάρηνος Χριστού 
ήλειφέν τε μύρφ, μόργ1ιυτο τ~ α!Ί τρίχεσιν. 

87 
... ~{φιf Άπριλλίιρ αn', είς τηγ όσίω• μητέρα ήμών Δfαρίαν την Αlγυπτίαν. 

3 

Αφείσα β ίόν τΟν κατεσπιλωμέJJοι• 
άκηλίδωτον βίον ε-Vρε 1Ίfαρία. 

Εύδοκίη ζωη,, Μαρίη έναλίγκιον lΙσχεν· 

η μ1]ν άτρεκέως 7!φαγ άντίον άντίφ οlδμε1ι 
χρηστij) μiv κάκιον, έσ{}λδJ• δ~ alJ γε κακφ. 

88 
11fφ•l τcp αύτcjj κγη', είς τ(ηι άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιωι. 

Γεώργιος τί{}ησιγ 1}μίν είς κόρον 

πά191J τά αύτού ώς όψώ1'tΟV ξέ1'ΟJ'. 

καρτερικώς {}ά1ιε Γεώργιος εlκάδι εlν τριτάτn τε· 

είς έριβώλακα γαίαΨ σπείρας Γεώργιος fjρως, 

σίτον άγ1}ρω νVv καl πολύκαρπον έχει. 

89 
Μηνl τφ αVτφ κε?Ι' είς τΟν δ.γιον άπόστολον καl εύαγγελιση)ν Μάρκον. 

Εύαγγελιστd Μάρκε τού {}εοϋ λόγου 

51 

:ΜιχαΊ1λ Άποσ"tόλη, cl.νέ:<δοτα επιγράμματα 

ίδοV τέτευχας τιjς δ.νω κληρουχίας· 

αύχένα είκάδι πέμπτn 1lfάρκου έτμαγεν αίχμ1]· 

~Ω πολιοϋχ • 3 Ε1ιετώι• μεγα{}ύμων J.lι[ άρκε άγ1j νορ, 

§ύεο αείο πόλι1' έκ γε δολορραφίης. 

90 
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Είς την νέαν Κυριακήν, δτε τ(ί;ψ {/υρώγ κεκλεισμένω1ι έπέστη τοίς μα~9η-

5 

ταίς ό σωτήρ. 

Είς τdς 

Πίστιν πιστωαάμενος τzj άπιοτίq. 

lδωκε τοίς lπειτα Θωμfi.ς πιστεύει ν· 

Θωμfi.ς τριjσεσι σώματος έμβαλε Χριστοϋ χείρα 

μυστοπόλων έγκλείστων είν ένl δώμaτ· έόντω1ι 

δείματ~ Ίουδαίων fιπεροπευτάων-

όγδηάτπ Χριατδς μετd η}ν "4δου έξανέγερσι·ν 

πdρ σφίσιν Uφνω ατάς, δώκε φίλην λαλιήν. 

91 
μυροφόρους. 

Δ!lα{}ητρίας έπτd Χριστού μυροφόρους 

ύμγητέον γε πάσι τοίς αύτοV φίλοις. 

Αlνον μυροφόροις έρικυδέεαι προσάγω τόν: 

Μαγδαλινήν, Μαρίψι, llfάρ{}αγ τε Σα?.ώμηιι μ,έλπω, 

σύν γε Ίωάννg, Σωαάνq, JJfαρίn . 

.92 
Εlς τΟν παράλυτογ. 

ΊδiΊJν ~Ιησοϋς li.ν{}ρωποJι παρειμένωι 

λόγφ έδωκεν αύτφ η)ν σωτηρίαν· 

Χριστός ρεί~ άδένωσε παρειμένα γυία ιιοσοϋιιτος 

πουλ.υετij νοσέοντα {}εησάμενος βροτοσώος 

«κράββατον dρον» έφη. Καί ρ~ δς έfJει ταχέος. 

93 
Είς την Σαμαρίτιδα Φωτεοι·ι}ν. 

Εύροϋσα Uνδρα Φωτεοιfι εlς τό φρέαρ 

51v δς εlπεν αυτη πάντα του βίου πράγη, 

ίμωνιάν άφείσα:σύν γε κεράμφ 

ύπijρξε κήρυξ αύτοV τών τεραστ{ωγ, 

5 ζωΟν ϋδωρ lδi άλλόμενον πίεJ1 1] Σαμάρεια· 
πέντε Uκουσεν έχειν πόαιας Φωτεινfι δία, 

πdρ στόματος Χριστού, 8ς κραδίας όράει. 

ΕΠΙΠΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ;Πι:>ΥΔΩΝ, 'Έτ~ Κ' 13 
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94 

ΓήfJεt• λαβdJJι χόilν ό πλάσας βροτώJι γένος, 

τυφλδν έξωμάτωσεν ϋδει καl κόνει. 

έκ γεJ•εηjς τ' &λαφ φάος εύρυκρείων δώκε· 

πταίσμα δ• lήσατο φύσιος ljπια φάρμ,ακα είδώς, 

φώς άλαφ όπάσας δεσποτικfj παλάμn. 

95 
Μην( τip αύτψ λυ', εlς τΟν δ.γιον άπόστολοJι 'Ίάκωβον, τΟν άδελφδν "Ιωάν-

νου τοϋ Θεολόγου. 

Λιπd.ιν ό 'Ιάκωβος πλοίον καl δόμον 

άπijλtfεν εύ{}ύς· ijκολού{}ει τi[:ι λόγφ· 

πότμος Sλε τριακοση)ν ·ιάκωβο1ι περίπυστον· 

ύστάτιον στεφάνοιο ι:Ιδελφεδς Ίωάννου, 

πάντα λιπιbν κτέατα, έκfJανε μαρτυρικώς. 

96 
Λ:fηνι Μαtφ αυΊ εlς τΟν προφήτην elερεμίαν. 

Γένος γέμωι δόλου τε και απιστίας 

52 κτείνει λί{}οις γε και τΟν 'Ίερεμίαν. 

Κάτffανεν Ίερεμiης πρώτn ilfαtoιo dρητιjρ· 

χείρεσι συγγενέεσιν άπηνέα δέζατο πότμον 

Ίρεμίης fftϊoς. Λοiγιον lργον Ιf.γαν. 

.97 
lιfηνl τφ αύτφ πέμπηι, εlς η)ν άγίαν Εlρ1)νην. 

<Η πρlν λ.αχοiίαα η)ν κΧιjσιν Πηνελόπης 

μετωνομάα{}η κουροτρόφος Εlρήνη. 

Χαλκδς δ.τειρf]ς Εlρή11ην έλε καλλιπάρηον· 

ε{}νε' άπειρέαι • άνδρών ή δΕ γυναικών IJijκε 
πότνια Εlρήνη, ΧριστιανοVς άμd οί. 

98 
Μην( τφ αύτψ η?J', εlς τ(η δ.γιον άπόστολον καl εύαγγελιση)ν 'Ίωάννην τΟν 

ffεολ6γον. 
Κάμοl μέγιστε πέμψο11 νϊίν 1Jεολόγων, 

κα{}Wς lπεμψας ρώμην τφ Χρυσοστόμφ· 

δγδοd {}' ύψιπέτοιο τάφος ρέα φύσατο μάννα 
αίρετικών δ~ U.ρα 1]πεδανοVς άπεφήνατο μύ{}ους 

{}εολόγος, φάμενος άρχfί έόντα λόγον. 
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99 
Μη11ί τφ αύτ{j] {}n', εlς τΟν μεγαλοφωνότατον 3[iααt·ωι. 

'Έ{}αψε λαδς έν Σιλωdμ σΟν δέμας 

ψυχfι1' δέ fJείαν χεlρ ε'ι'ληφε Κυρίου. 

~Ησαί;ας {}άνεν dμφ3 ένάτη Μανασij ϋπο πρισfJείς. 
Παρ/}ένον ~Ησαtας φάτο έξέμεν ύιέα γαστρί· 

cb στόματος χρυσοϋ τοϋ φαμένου γε τάδε. 

100 
Μην{ τrp αύτ{j:ι ιβ'!', εlς τΟν έν άγίοις πατέρα ήμών 'Επιφάνιον. 

52v 1lιfακρδν βιώσας Έπιφάνιος βίον 

άπfjρεν έ'ν{}εν εlς μονdς αlωνίους. 

Δωδεκάτn ~Επιφάνιον κατερύκακε γαία· 

πάσι δ~ άληfJέα πίστιν κηρύξωιτος ΊησοV, 

πάμπολλ' αΙρετικών χείλεα iμφράχffη. 

101 
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.Διlηνl τφ αυτφ και/, εlς τοVς μεγάλους fJ.εοστεφείς και lσαποστόλους βασι-
λείς Κωνσταντίνον και <Ελένην. 

~Ιδεί ν Ο ς Jjζιώ{}η σταυρδν έν πόλφ 

{}εοπτίας τέτευχε σVν άποστόλοις· 

πρώτατος εύσεβέων βασιλεVς fJάνεν εlκάδι πρώτη. 

Κωνσταντίνον τίω 1jδ~ <Ελένη ν έρί τιμον 

ήVτε μυστοπόλους και προμάχους Κυρίου . 

102 
Μην! τr,_)J αύτ(iJ κfJnΊ εlς η)ν αγιαν όσιομάρτυρα Θεοδοσία1'. 

Δόσιν {}εοV εί'ληφε Θεοδοσία, 

νόσους, πά{}η τε φάρμακα {}εραπεύειγ· 

σφάχ{}η είr.Δ.δι πότνια Θεοδοσίη Ενάτη τε· 

πληγ1)ν Θεοδοσίη κέρατος κεχαρηότι {}υμφ 

χρίσffη δεξαμένη i!.ργυρέφ κέρατι. 

103 
Εlς τήν άJιάληψιν τοV Κυρίου καί ΘεοV καl σωτfίρος f;μών ΊησοV Χριστοϋ. 

Θεδς βροτω{}-ε'ις ούκ ljμειψε τήν φύσιγ 

και αύ lαωσεt' ύψωfJεlς τΔ σαρκίωι· 

ΆJJδρόμεον γενεήνδ~ άναείρας r}ίμφ~ έfJ.έωσε· 

53 τεσσαράκοντα με{}~ 1jμέρας ι{Jχετο ΟVλυμπόνδε 

Χριστός, επαγγελίφι πνεύματος lκτεJ.έσωJΙ, 



53 ν 

196 Βασιλείου Λαούρδα 

104 
Εlς η)ν δ.γίαν l1εντηκοστ1}ν. 

Θεδς πέπομφε τΟν παράκλητσν φίλοις 

δπως τελειώσειε η)ν πρσfJεσμίαν· 

χεΕλεσιν είν έτέροισιν έφώνεον l1Jνεσι μ-ύσται · 
Χριστδς μυστοπόλοισι παράκλητον προέηκεν, 

εlν πυρίνlJς γλchσσnς την κακίην δαπανών. 

105 
Εί ς τοVς άγίους Πάντα ς. 

Τίς αν δυνη19είη γε τώtΙ έφημέρων 

ϋμνους ύφάναι τοίς όμεστίοις λόγφ; 

άνδρών 'Ι}δέ γυναικών όλβια φύλα γεραίρω· 

πάντες όμηγερέες τελέUουσ" έρίηρες έταίροι, 

lν{}α θεός γε πέλει, o{j πέρι πολλ' έκαμαν. 

106 
]-fη1ιl 'Ιουνίφ an', εlς τΟν &γιον ~'Ίουστίνον τΟν φιλόσοφον. 

Καν<Dν δ.ριστος ών δίκης Ίουστίνος, 

κακjj δίκη τέf}νηκε· φεV τijς ζημίας. 

Ρίγησεν καl Ίουστίνος, κονίου προ~επωκώς. 

ΟVδέ σ" 'Ιουστίνε κάλλιπε δακρυόεις {}άνατός γε 

καίπερ Μντα σοφΌν καi πινυηjς ϋπατον. 

107 
JJfηνl τψ αύτψ η?l', είς τΟν δ.γιον Θεόδωρον τΟν στρατηλάτφι . 

.Στρατηλάτην Θεόδωρον iJεοϋ φίλωι 
~~~·'~"~, 

τις ουκ αρωγον ευρεν εν περιστασει; 

~Ογδοάτη Θεόδωρος dεικέα πήμαff~ ύπέστη· 

τουτέων δ~ έμπης dγλαd δέξατο παρ βασιλ1jος 

δώρα, i!lφαρ παρέχειν άσfJενέεσσι χάριν. 

108 
Ά:fηνl τip αύτip ιβπ', είς τΟν δσιον πατέρα 1jμWν καl μέγαν Όνούφριον. 

~Ονούφριος δ~ δνησιν πάσιν έκτiνει 

δσοι ffέλουσι σchας τdς φρένας έχειν" 

δωδεκάτη γε ~Ονούφριος εί'ασε γαίn χηλόν-

γi}ς μονίης οlκιστrl ~Ονούφριε, {}αϋμ~ άσκητδΊν, 

ηjς κατεχούσης με νούσου άπάλJ.αξον. 
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109 
Ίιfηνί τr,_jj αύτrp κδn', είς την γέννησιν τοϋ τιμίου ένδόξου προφήτου προ-

δρόμου καl βαπτιστοV ~Ιωάννου. 

ΤοVνειδος έκπέφευγεν 1j ~Ελισάβετ, 

τεκοVσα ύιδν Cίξιον δισμυρίων. 

εlκάδι άμφl τετάρτη Πρόδρομον fjλιος εlδεγ· 

~Ιωάννης έκγεγαWς άπεJ.ύσατο δεσμών, 

δοVς σφετέρφ πατέρι {jJ' έχεν εVλαλίην. 

Jι.:fηνl τψ αύτip κiJB', εlς τοiις άγίους καl πρωτοκορυφαίους &ποστόλους 

Πέτρον καl ΠαVλον. 

110 
54 El ς τΟν &γιον Πέτρο ν 

Έξουσίαν έδωκε Χριστδς τip Πέτρφ 
λύει ν δα~. αν βούλοιτο καl δεσμείJΙ πράγη• 

'Όρχαμος dσπαλιήων κύμβαχος εϊλετο πότμωι. 

~Ακροτάτη κορυφή, Ιlέτρε, μυστοπόλω1ι Χριστοίο, 

ρύεο σΟν κλijρο1ι έκ παλαμώ1ι άδίκωΨ. 

111 
ΤJί αVτfΊ 1}μέρq, εlς τΟν δ.γιον ΙΙαVλον. 

Ιlαύλφ τίς ((γ γένοιτο μείζωγ δ.ξία 

Χριστού λέγεσΠαι άξιωf}i]Jιαι στόμα; 

είκάδι είνάτπ αύχένα Παύλου χαλκδς έλεψεJι 

είς τρίτατον πόλον άρΟεlς ΙΙαVλος έριγδούποιο 

ρ1]ματ' U.κουσ' ΙJ.φατα. ΘαVμα μεγ~ οίωι Οσον. 

112 
.. Λfφι{ τc'j; αi'.ιτ~V λπΊ είς τοVς άγίους ένδόξους καl πα·vευφι]μοvς ά;z:οατόλους. 

~Αφεlς ό σεπτΟς διjμος τάJJΙ άJ.ιέων 

{}ηρδ.1' τΟ ΨηκτΟν njς ~Αμφιτρίτης γέγος, 

λόγοις σοφοίς τε καi διδάγμασι ξέγοις, 

Hεr,_V σvιιιστ(!. ·ψvχdς έακοτι.σμένας. 

5 δώδεκ~ άμ:άλδυναJΙ δτρcι.λέως κακd δόγ,ιιrχτ~ άπίατω}'. 

ο) πόποι, ij μέγα έργον ρέξαν δώδεκα φ6Jτε;
~Ελλ1]νω1ι σοφίην κάρτα κατηδάφισαJΙ. 

118 
.Λfφιl ~IovλJJφ απ', είς τοVς άγίους και lαματικοVς ~Αvαργύροvς, Koσμ .. iiJ' 

καl Δαμιανόν. 
54v Ποσμf!, Δαμιαν~V τε τΟJ όμωyύμω 
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τιμώ, γt;.ραίρω, προσκυνώ, μεγαλύνω. 

J(άτffανον liμφω λάεσι πρώτη ~Ιουλίοιο. 

Σvζυγίην έτέρην άκεσώδυνον βροτοσώωι 

λάμψασαν έκ Ρώμης δόςασεν Ούρανίων. 

114 

Μψιl τijJ αύτc,_V βrι-', είς η)ν έσ{}ιjτα η] ς ύπεραγίας δεσποίνης 1jμώ·ν Θεοτόκου 

καl δ.ειπαρ{J.ένου }.ι[ αρί ας. 

~Εσ{}ιjτα σήν έχουσιν οί Χριστοϋ φίλοι, 

σκέπην κραταιάν, Cί.φ{}-εγκτον fJυμηδίαν. 

Δευτερίπ Μαρί ης γε φάρος κόμισωι πόλιν εl'σω· 

11νδρε δύω τόδε ρέξαν 1Jέσφατον, δ.σπετογ fργωι, 

Βαύδιος εVζωνος, Κάνδυκος Jjγά1}εος. 

115 

Μηνl τψ αύτψ δυ', είς τ(ηι έν άγίοις πατέρα 1jμών ~Αγδρέωι, άρχιεπίσκο-

πο~ι Κρήτης. 

Πόνημα {)είον, ~Ανδρέου κανιhν μέγας, 

πώς ούκ έγείρει πάντας είς εVφημίαν; 

~Ανδρέας ilμφl τετάρτη 1jσύχιον λάβε πότμον

Κρήτης άρχιερεVς γένετ~ 'Ανδρέας περίδοξος· 

οVκέτι δ~ ifλυ{}έ γε· πότμος προύλαβε γάρ. 

116 

.Δfη1-'l τrρ α·ύπ[ι ηπΊ εl ς τ(Ηι fiγιον ,αεγαλομάρτυρα Προκόπιον. 

Θείοι ς άγώσι Προκόπιος έμπρέπων, 

τδ1ι d1ιτίπαλον προσκόπτοντα δεικνύει· 

κόψαντ~ δγδοάτη άπαλJιν δειρJιν Προκοπίου· 

1'jχD·η δ~ έJΙ βωμψ ποτε '§ψ{}α πέλε βρέτα κωφd 

55 κάββαλε πάντ~ εVχj'j· σVν δΕ τ~ 'έαξε γ11ύξ. 

117 

Μψιi τrp α/Jτφ ιζπ', εlς τfιΨ /iγίαν μεγαλομάρτυρα Α1αρίναJΙ, 

Τύπο1ι δίδωσι τοι"ιργον 1}μί1ι .Δfαρίνας 

ά1•δράσιν ο{iσι μη φοβείσfiαι τοVς Οφεις· 

έβδομάτη δεκάτη .Δfαρί~ιη μεγαλίjτορ άπέπτης· 

δυσμενέος .Δfαρίνη κορυφι)ν κατέαξε σφύρct 

χείρεσι11 εύπ1jκτοις, δόξαν άειραμένη. 
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118 
llfηνl τijJ αύτψ κ!Ι', εl ς τΟν μέγα ν προφήτην Ήλίαν. 

Ταχυδρόμφ δ.νεισι πυρίΨφ δίφρφ 

ό τΟν πόλο Ψ σχιbν ~Ηλίας ό {}εσβί της. 

Bij ρ~ ίμεν ~Ηλίας εlκάδι ές πόλον άστερόεντα. 
Ού fi-άνες ~Ηλία, Ορχαμε άγγελέων κλυτοφJjμωιι· 

5 αl{J-έριος δ~ έγένος προσμενέων τΟ τέλος· 

τηλογέτην χήρας πάϊν ~Ηλίας έξανέγειρε, 

δώκε δέ μητέρι κεδνfl χε[ρεσι πάλλειν ρεία. 

119 

Μηνl τψ αύπρ κβη', εlς η)ν άγίωι 11fαρίαν τΥ;1' .ΛfαγδαJ.οη}γ, 

ΜαγδαJ.ιηj δίδωσιν δ.ντιμισfΗω' 

{}εός, σVν αVτijJ συμπέλειν άί'δίως. 

εlκάδι δευτέρυ ?]ρ{}η μυροφόρων Οχ~ άρίστη· 

ΜαγδαλοΙΙ}, Μαρίη τε παρd ποσσ2 κάππεσε Χριστοϋ. 

"4-δου δτ~ έξαΨέδυ· «μ1) {)ίγε» δ~ Sκλυέ <<μου». 

120 
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lifηνl τψ αύτc[J κε!l', εlς τι)ν κοίμησι1ι njς r'iγίας 'Άν1ιης, τ?jς μητρδς τιjς 

Θεοτόκου. 

55ν Τίς ε-ύτύχησεν εlς παίδας ώς 1} 'Ά1ινα, 
τρισόλβιο1' τεκοf5σα η) ν ΘεοτόκοJ' / 

5 

Εlκάδι πέμπτη κάμμυσεν Ομματε όλβιος 'Ά1ινα· 

δέξατο ύιωJΙδς μέγα ε'ξοχος ούρανιώνων 

πνεVμα προμ1}τορος Ον, άγλαόΨ, εύ{)·8ς /i.γα1ι. 

121 

.Λfηνl τψ αύτφ κζv', εlς τΟ1' /iγιον μεγαλομάρτυρα καl. lαματικ?η Παγτε

λεήμ01'α. 

Q.j) πρl1ι κάραΨ ί'σχυσε σ1)ν τεμείν ξίφος 

πρίν αVτδς 1}{}έλησας, δοVλε [(υρίου. 

~Εβδόμn εlκάδι άρηtφατος πέλε Παντελε1]μωγ, 

Πωηελε1}μονι ότραλέφ Χριστού {}εράποντιJ 

πίστι1' δτ~ οVδένισεν, αlνον άγω πατέρας. 

καί νέογ ούλοκάρηνον έπί χiJoνl κείμε1ιον δ.πνουν 

δήγματι lοβόλφ λευγαλέου Οφεος, 

τδ~ι κατιδUJν έλέαιρεΨ άγαυδς Παντελεήμων 

{)ήκατό τε ζωόν, ρεία μάλ' Wς τε {)εός. 
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122 

Jlfηνl τψ αύτip λαη', εlς τΟν δσιον πατέρα ήμών Εύδόκιμο 1'. 

ΒιοVς ό ΕVδόκιμσς εVδιον βί 01'1 

δοκ1]σεως ετυχε προσδοκωμένης. 

Εύδόκιμος τριακοσηj πρώτη κάμμυσεν Οσσε· 

πάμπολυ {}άμβος Ίχει με καρηκομόωντ' ~Αχαιοί· 

πώς κf:ν dειρόμενος νυκτιJ.όχοιο ϋπο, 

ΕVδόκιμος ζά{fεος, κλάδος dνδρών άσκητάων, 

σακκό!Jεν εΊπε: «φίλε, σώσον έό1ι γ' έτάρο1ι». 

123 
56 Μηνl Αύγούστcρ αυ', εlς τ011 /ίγιωι ~ΕλεάζαροJΙ, και .Σολομώ1-'ην καl τώ11 

έπτd. παίδων αύτών. 

Καfjναι tjfΗλησαγ η J.Vσαι 1ιόμον, 

άν1)ρ γυνή τε σVν τέκγοις έπταρίfJμοις· 

έννέα πυρl {}άνσν μαλερφ πρώτη Αύγούστου· 

πVρ δ).; λιρό1ι κατέκη 'Ελεάζαρ καί Σολσμώνφ•, 

/J.μφω πεπνυμέ1•φ, σV11 τεκέεσαι φίλοις. 

124 
J.lfφιί τ(j) αlιτr'jl στr/, εlς τη11 μεταμόρφωσιν τοV κυρίου καί fJ·εοϋ καl σωτι"j-

ρος 1jμών ~Ιησοϋ Χρωτοiί. 

Πέτρον καl ~Ιάκωβσν καl 'lωά11νην 

λαβ()JJΙ έδειξε Χριστός /J.στεκτογ σέλας 

U.πλετο1' έξ δρεος σέλας t]κε fJεδς κατd εκτην· 

οVρεος έJΙ κορυφfί, τΟ Θαβibρ καλέσυσt, 'Ιησούς 

(j δείξεν έt)ν δόξαν έλλογίμοις έτάρων 

56 ν 

οι δ' l/πεσον μεγά{}υμοι έπt χifονί πουλυβοτείρn 

19-ρφιείς κακκεφαλ1jς) σφfiς δ~ ελε γυία τρόμος. 

125 
Δfφιl τr{J αύτφ βrt', εlς τή1ι &νακομιδ1)ν τοV λειψά,ιου τοV άγίσυ πρωτομάρ

τυρας καl Uρχιδιακό11ος Στεψά?Ιου. 

ΊδWν έτι ζών τfιν δόζαν τοV δεσπότου, 

τρανώτερον, Στέφανε, νϋν έποπτεύεις· 

δευτερί?J νέκυος γένετ' dνκομιδfι Στεφάνοιο· 

χρυσοβόλου έζ 1]ελίοιο φέρον στένοιο 

τιί τε πόληϊ δόμα κα( βασιλ';jί' νέκv11. 

Μιχα11λ, Αποστόλη, άν~r.δοτα επιγράμματα 

126 
J.l:lηνl τcρ αύτiρ {}-rι', είς τδγ άγιον Uπόστολον J.'Wατ{J.ίαν. 

Καλοϋ τίς ηVμοίρησεν ώς ό Ματ{)ίας, 

λαβών 'Ιούδα η) ν έρί τιμογ στάσι1ι; 

εl11 δ' ένάτπ 1Jά1•ε Ματ{}ίας δλβιοδαίμω1ι σταvρζ'iJ. 

,U11ώεο, ilfατ{}ία, 1jδε και fιμέων σ?jσι λιτjjσιν, 

Οφρα σε ύμνέομεν μ1}ποτt παυόμε1'Οt. 

127 

201 

lιlην{ πρ αύτ(jj ιεrι', είς. n)1' κοίμησιν ηjς ύπεραγίας δεσπο{γης -ιjμών Dεοτό-
κου καl &ειπαρ{}έγου Μαρίας. 

Τρισημέρευσε καl μ1]τηρ έν τip τάφcρ 

όμοια παιδδς τοϋ πά11των βασιλέως· 

πέμπτη καί δεκάτn Μαρί~ ές πόλον αl1Ιέριος βιJ. 

'Άγγελοι &ιΕν έόντες έπεl ϋπατον κρειόντων 
5 ψυχt)γ μητρός έijς άμφιέπο1ιτ~ έσί δον, 

{}άμβησάν τ' άλάλαξαν, lf.ειδωι καίριωι if.σμα; 

<</Jλβιε χαίρε παρ{}εγικfι Μαρίη>>. 

128 
1ifηνl τιjJ αύτ(p ιστrιΊ είς τδ1ι liγιο11 μάρτυρα Διομf;δηγ, 

Διομήδης dειfJαλες φορών στέφος 

liγει χορεία1ι μvστικ1)1ι μετ' άγγέλω1'' 

εκτn καl δεκάτη Διομ1}δης έκπτατο ε,ι-ΟεJΙ' 

57 ~Αγλαί•φ, Άσκληπιαδών, Διομήδεα, τίω, 

δττι νυ καl 19αγέωJΙ τέκμορα πολλά κrlμεν. 

129 
TJj αύηj 1/μέρq,_, εί ς τΟ liγιον μανδύλιο11 έν φ Ρ.σφραγί σα το ό δεσπότης Χρι-

στδς την άχcιροποίητον αVτοV εlκόνα. 

'Έδειζε Χριστός έγ τij] ήμιτυμβίcρ 

οί'α πέφυκε1' 1] χρήσις τών εlκόνω1ι. 

llέμπτη καl δεκάτη Α-ιυπώσατο μορφ1)v Χριστός. 
Χριστός τοι ιiπεμάξατο εlκόνα Οψιος εlο. 

δεικ1ιVς ζωγραφίην, χρfjμα πο{}εινότατον. 

130 
llfη1'l τψ αVn'j) καυΊ εlς τδ?ι &γιον άπόστολο11 Θαδδαίωι. 

<'01' είπε Χριστδς Αύγάρcρ πέμψαι μύσtψι, 
Θαδδαίος έστίγ δ τρισευδάίμων δδε. 
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Θαδδαίον λάβε~ι 1ίσύχιος μόρος είκάδι πρώτη· 

ΘαδδαΊος φρεσί πευκαλίμ?Jς περη}ει πρόφρωγ 

ε{)νεσι κηρύσσων ρήματα Uεσπέσια. 

131 
.Δfηνl τij) αVτψ κευ', είς τ(J11 ff.γιον ά.πόστολον Τίτον. 

Τιμf0σι Τίτον τοίς άποστόλοις ίσως, 

γένος τδ πιστδ1ι ό)σπερ τρισαριστέα· 

Λειμών" dσφοδελδ1ι Τίτος ψχετο είκάδι πέμπτη. 

Γόρτυνα τειχιόεσσα Τίτον λάχεν άρχιερijα 

[[αύλου παίδα φίλω' κάgτα γε μακρόβιον. 

132 
Δfηγ( τ4) αύτψ κ~9n', είς τfιν άποτομ't)JΙ njς τιμίας κεφαλ1jς τοV τιμίου 

57v ένδόξου J προφι}του .προδρόμου καl βαπτιστοV Ίω(ί.ΥJ1Ου. 

ου χρι) φόνον γίγJιεσι9-αι ηj τό{}' 1/μέρq., 

δταν τελ1jται μνι}μη τώ1ι γενε{}λίων· 

τμfιfJη 'Ιωάννης κράτα εlκάδι, άμφ" ένάτυ τε· 

αίσχρό1ι τοι ταμέμεν κεφαλ1)ν 19εοεικέλου ά11δρδς 

οϋ1ιεκα μοιχαλί δ ο ς, ζαφλεγέος τε πό19'ου. 

133 
Δfφιl τ/jJ αiιτψ λαnΊ εlς η}ν τιμίαγ ζώγφι τfjς {•περαγίας δεσποίνης 1jμώ11 

Θεοτόκου καl άειπαρfJένο-υ .Λfαρίας. 

Ζώνη πάναγνε τοVς σοVς ζώσον οίκέτας 
' δ' c' - β ' '!αι κιν υνωJι ρυου γ~ του ροτοκτονου· 

άσμενίσαγτο πόλις τριακοσηj πρrhτn ζώγην" 

σκηπτοόχου βασιΜ]ος 11εύματι ~Αρκαδίοιο 

ζώνφι έζ Άσίη-ς (ίγδρες 11γογ .Λfαρίης. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1. ΤΟ κύριον βο1l.&ημα Επl του όποίου έβάσίσ{}η ό Μιχαiιλ 'Αποστόλης 
δια τfιν συγγραφi)v τών Έπιγραμμάτων fισαν τα συναξάρια τοίi μηνολογίου. 

'Ελάχιστα είναι τα έπιγράμματα έχείνα τα όποία παρέχουν πληροφοριακα 

στοιχεία μή ε{Ιρισκόμενα είς τα συναξάρια, Ενίοτε δε 11 μεταξU τών Επιγραμ
μάτων καl τών συναξαρ(ων σχέσις εί.ναι στενωτάτη, δπως π.χ. προκειμένου 

1 
ι 
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περl του αγιου Άμφιλοχίου 1
, περl τοϋ προφήτου ΝαοVμ 2 καl περl tοϋ 

προφ1lτου Ήσαlου 3
• Διαφοραί, κα{}' δσον fιδυνή&ην να διαπιστι:δσω, είναι 

είς τCtς Ίiμέρας έορτασμοϋ τοϋ Σιλβέστρου, πάπα Ρι:Δμης 4 , καl τflς άγίας 
Βαρβάρας s είς τα Ονόματα τών δύο άvδρόJν οί όποίο ι μετέφεραν τΥιν ΕσfΗiτα 
τi)ς Θεοτόκου 6

, είς τΟν έορτασμΟν τοϋ άγίου Θεοδώρου κατd την 8ην 'Ι ου· 
ν ίου 7

, είς τα περ l τiiς δράσεως τοϋ Ά νδρέου Εν Κρήτη ιι, εlς τiιν μνείαν της 
'ιστορίας τοϋ υίοU τiiς χήρας καl τοϋ προφήτου 'Ηλία 9 , ώς καl είς τd περl 

τοίί άyίου Ευδοκίμου 10
• Αί διαφοραl δ μ ως αUταl δΕν {1ποδηλοϋν δτι ό 

Μιχω]λ 'Αποστόλης /χρησιμοποίησε καl ι'iλλας γραπτaς πηγάς, πολu δε 

δλιγώτερον πηγaς &γνώστοuς ε(ς ήμάς" αί διαφοραl ε(ς τaς Ι]μερομηνίας έορ
τασμων τοϋ άγίου Σιλβέστρου καΙ τijς άγίας Βαρβάρας προέρχονται προφα

νώς &πΟ τοπικdς συνηίtείας είς Κρήτην, αί περl τών όνομάτων τών μετα
φορέων τfις έσfΗϊτος είς κακfιν παράδοσιν τοϋ κειμένου του συναξαρίου τό 
όποίον 1χρησιμοποίησεν η Μιχω]λ 'Αποστόλης, τa περl Άyίου Θεοδώρου 
ε'Lς λά-&ος τοϋ 'ίδιου τοϋ Μιχαfιλ 'Αποστόλη, τα περl 'Ανδρέου είς ελλειψιν 
κά{}ε {}·ετικfjς πληροφορίας περl τfjς δράσεως tοϋ &ρχιεπισκόπου αύτοϋ έν τίi 
Κρήτη, τΟ δΕ περl του προφήτου 'Ηλία καl τοίi ~Αγίου Εύδοκίμου είναι 
γνωστότατα. ΆπΟ tJ)v ίiποψιν συνεπώς του περιεχομένου των τα Επιγράμ
ματα. τοϋ Μιχω)λ 'Αποστόλη δΕν προσφέρουν τίποτε τΟ νέον. "Άξιον σημειώ-

1 Μι χ. 'Α ποστ., Έπίγρ. 25: «Τίπτε li.vαξ άλγείς ;ι;αιδΟς &.τιομένου» <.JY> Συ'\-'. 
Μ η ν. f23η Νοεμβρ.J «πώς oil φέρεις σi• njv τoii παιδΟς άτιμ{ω', (iλλα χαλε;-ια{vει,ρ. 

2 Μ ι χ. 'Α π ο σ τ., Έπίγρ. 28: «ϋδατι δ' δς γλυκερφ μαλερι}; πυρt τ' εlπε Νι~ 
νευί' {}iiσσον άπολύμεpαι. 8 καl γέγοV8jl)). Wl Σ υ ν. Μ η ν. [ι η Δεκεμβρ. J. «Νινευί' τέρας 
fδωκεν δ τι άπό ύδάτωιι γλvκέω,ι καl πυρΟς ύπογεlου άπολείται, ίι' καi γέγω'εν». 

3 Μ ι χ. 'Απ ο στ., Έπίγρ. 99: «llfαvασij ϋπο πρισ{)εiς» ιJ.τ> Συ'\'. Μην. [9η 
Μαίου] «πρισ{}ε(ς ύπΟ 1\fαvaσij». 

4 Κατά Μιχω)λ 'Αποιττόλην, 2α Φεβρουαρίου, κατά τΟ συvαξάριον 2α 'Ια
νουαρίου. 

5 Κατά Μιχα1)λ Άοωστόλην, 1η Δεκεμβρίου, κατό. τΟ συναξάρων, 4ην. 
6 Βάvδιος καl Κάvδυκος, κατα Μιχαήλ 'Αποστόλη'', Γάλβιος καL Κάνδιδος, κατά 

τΟ συναξάριον. 
7 Κατ<l Μιχαήλ Άποστόλην, 1lμέρα μαρτυρίου· κατά τΟ συναξάριον, &-νακομιδ1) 

τδ)'\' λειψά'\'ων. 

ιι Μ ι χ. 'Α π ο σ τ., Έπίγρ. 115: «οVκέτι δ' fjλυ{)έ γε· πότμος προύλαβε γάρ» L0"1 

Συν. Μην. [4η Ίουλ.] «καλώς οf.ν καl {)εαρέστως τΟ εavτov ποlμνιοv ποιμάνας». 
9 Μ ι χ. 'Α π ο σ τ., Έπfγρ. 118 : «τηλυγέτψ χήρας πάί."1ι Ήλlας iξανέγειρε" · ή 

ίστορία αUτ1) Μ:ν άγαφέρεται είς τό Σ υ'\', Μ η''· [20-η 'Ιουλ.] 
1 
Ο.λλiσς δμως ijτo )''\'ω

στοτάτη [πρβλ. π.χ. τΟ f:γκcόμιον Β α σ ι λ ε ί. ο u Σ ε λ ε υ κ ε ία ς PG, 85, 148- 157J. 
10 Μι χ. 'Απ ο στ. Έ;τιγρ. 122ιJ.τ> Lopareν Cbr., Zitie Sr. Evdokima: 

.;Bizantίski Vreιnenίk:. 4:, 1897, 355-358 (Ρωσιστί). 
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σεως δμως είναι δτι ό Μιχαηλ Άποστόλης έγνό)ριζε τΟ Sγκό)μιον τοϋ Μεγά

λου Βασιλείου εl.ς τοUς τεσσαράχονtα μάρτυρας~ ι. 

2. τα .Επιγράμματα, Επl πλέον τών εtδικών &εμ(iτων, διό: τ&. όποία καl 

Εγράφησαν, Εμπεριέχουν καl προσωπικU: αlσ&ήματα τοϋ συγγραφέως των: 

Είς. Έπιγρ. 75 («είς την Ο.κάfJιστον άγρυπψίαν»} ό Μιχωlλ Άποστόλης 

ένitυμείται ηlν πτ&σιν τfiς Κωνσταντινουπόλεως, μΕ γνήσιον δΕ χριστιανικΟν 
α'lσ-θ·ημα, καl άκόλου&ος κατU τούτο πρΟς τιΧς έλληνικCις λα"ίκιΧς παραδόσεις, 

η)ν πτόJσιv ταύτην η)ν &ποδίδει είς τας άμαρτίας τών Βυζαντινών. CH 
συμπά&ειά του δια τοUς cΕνετοUς έκδηλοϋται ρητώς είς τΟ Έπίγρ. 89 ( «Είς 
τδ /J.γιόν. άπόστολ:ον και εϋαγγελιση}ν ΜάρΚΟJΙ») I έπίσης δέ, αν καl πολU 

Εμμέσως καl μετα προσοχfjς-, είς τΟ: Έπιγραμ. 110 { «Εlς τΟν &γιον Πέτρον») 
καl 49 («εlς η}ν ϋ.λυσιν τοϋ άγίου αποστόλου πρωτοκορυφαίου Πέτρου») ή 

συμπά{}ειά του δια τfιν κα{}ολικΥιv Εκκλησίαν. ΤΟ δεύτερον Εκ τών δύο τελευ

ταίων αύτών Επιγραμμάτων Εμπεριέχει καl ηlv πληροφορίαν, δτι ή κατοικία 

τοϋ συγγραφέως τών Επιγραμμάτων, δτε &κόμη εύρίσκετο ούτος εΊς-ηlν Κωv

σταντινούπολιν, 11το πλησίον τού ναού τοϋ "Αγίου Πέτρου 2
• 'ΑπΟ προσω

πικiJν τέλος πείραν προέρχονται καl τα τρία Επιγράμματα 40 ( «Εlς τοVς 
άγίους μάρτυρας Δέκα, τοVςfκ Κρ1]της καl εν τiJl(ρ'~]ηJ»), 115 («εlς τΟν 

έν άγίοις πατέρα 'Ιjμών Άνδρέαγ, άρχιεπίσκοπον Κρι}της>>) καl 131 ( «εlς 
τΟν tiγιωι άπόστολον 1'ίτον>> ), τα &ναφερόμενα εΊς clγίους λατρευμένοι•ς Εν 

Κρήτη, καl δ1l Εν τή περιοχή τrjς Γορτύνης, δ;τοu έγκατεστά{}η ό Μιχωlλ 

Άποστόλης μετα τιlv πτώσιν τfiς Κωνσταντινουπόλεως. 

3. ΤΟ γλωσσικΟν ύλικΟv τΟ όποίον Εχρησιμοποίησεν ό Μιχωlλ Άπο

στόλης δια ηlv συγγραφ1lν tf'ίJv Επιγραμμάτων είναι είλημμένον κυρίως Εκ 
τoii Όμήρου: Αί Όμηρικαl έκφράσεις είναι πολυάρι1Jμοι: ύγρd κέλευ{}α 
1, ποταμοίο ρέε{J·ρα 2, lσό{}εος φώς, οl'11όπα πόντον 7, fJαVμα lδέσ1Jαι 11 
ε~γχεα δόυλιχόεJΙτα 12' πείρα ν άμφ' Οβελοί ς, χαλκΟς άτειφ)ς 15, δεύετο δ' 

αίματι γij καl χαρκοβατΕς δώ 21, διd σπίδεος 22, άν{}ρώπων πάτον, λει

μών' άν{}εμόεντι 33, περικαλλέϊ γηιf>, tJ.λγεα .fJηκεν 49, l:ρίηρας έταίρους 

56, άγλαd δώρα 58, Ιjπια φάρμακα 59, κύδεϊ γαίωv 63, φίλωι vlα 64, 
έξαλάπαξε τείχος 80, εlJι ~ Αί"δαο δόμοισι 82, Άί.δαο πυJ.άρτου 83, κατd δάκρυ 
χέουσα 85, πάντες όμηγερέες 105, οΜ,οκάρφ'ΟVι άγαuός, ρεία μαλ' Wς τε 

ι Μ ι χ. • Α π 0 σ τ., Έπίγρ. 69 <.01 «ε'ίπερ {ιμέω1' f.Ο'εlης ο{• κ fσχε κόρο1ι Βασί~ 

λειος» υ.n PG, 31, 507 · 526. 
2 Πρόκειται προφαγ0Jς περl του .,,αofi τού c Αγίου Πέτρου οτ.λησίον της μονfjς 

τοϋ Όρμίσδου, δστις παρεχωρείτο εr.παλαι εtς το{,ς έχ Ρόψης ερχομέ·νους πρΟς τέλε

σιv ίεροπραξι&ν λατινιστi. 
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fJεΟς 121, σVν τεκέεσσι φίλοις 123, σφiiς δ' έλε γvία τρόμος 124, ϋπατον 

κρειόι,τωι' 127, φρεσ{ πεvκαλίμnς 130, λειμώγ' άσφοδελόJι, Γόρτυνα τειχιό
εσσα 131. Έπίσης πολυάρι{}μοι εΙναι &νεξαρτήτως τών Εκφράσεων αi>τών, 

καl αί λέξεις αί Όμηρικαί: ρείαι Ορχαμος 2, μόρον 5, αlψα 12, έρκος 13, 
μετεκlαffε, μεγαλι]τορ 14, δαί'φρωιι 15, ούτάσΟη, δεξιτερ1)11 17, Ομβριμο:;, 

φάαγανα, ρίμφα 18, ά:ιειρεαίοις 19, κ-ύμβαχον, J'ωλεμέως 22, fρέ{}-ει 26, 
κορηκομόωvτες, fι'~'ορέης, Οζωι 27, δμφιjς, Οσσε 28, τηλvγέτιν 29, εμπης, 

&λιτροV 30, άμβρόσιωι, δ.φ{)ιτον κ1)ρ 32, βροτολοιγό1ι 33, μέροπες 34, 
&γακλειτοίο, δίοιο 35, ·-{)εοειδf:ς 37, &τίταλλε 41, J.άεσι 42, rjματι 44, 
κυδιαγείρης 54,. έπ}τυμον 60, ζrί.fJεος 61, λώϊον 63, λίσομαι, ελέαιρε, γου

JΙέομαι 65, μήλωι,, ρέζω"' Gβ, ύατάτιογ 68, εμμαπέως 70, εlαμενι], άμβά

σιας 71, άριπρεπέα ·ϊ3, ιlJ•τα ί4, έγγιάλιξον, ρο.iJ.άμιγγας 78, δίζω, βένΟεα, 
εVρυαγείης, έδιιοπάλιξε, έστvφέλιζε, δJΙοφεροίο, lί.ρμενος 82, καρπαλίμως 

84, άτρεκέως 87, l-ριβώλιff'r.,α 88, 1jπεροπευτάωι• 90, fρικυδέεσι 91, γ υ ία 92, 
όπάσας 94, κτέατα 95, λοίγιογ 96, ιjπεδωιοVς 98, ηVτε 101, πινυτι]ς 106, 
έριγδούποιο 110, &μάλδυναν, άειραμέγοις, εύπ1}κτοις 117, πάί'J1 , κεδνfί 118, 
Uκλυεν 119, ύιω1ιδς 120, Cιρηί"φατος, J.ευγαλέου, ούλοκάρψ'Ο'J!, dγαυΟς 121, 
όλβιοδαίμωJι 126, τίω 128, ζαφλεγέος 132. Πολυάριθμοι Επίσης εivαι ol 
έπικοl καl γενικcΔτερον ol ποιητικοl καl Ίωνικοl γραμματικοl τύποι, είς 

Ονόματα, δπως π.χ. βίαιο 1, πuταμοίο 2, βασιλ1]ς 25, οVρεος, παλάμησι 29, 
Άρείοιο, 32, {}εοίο 34, άνέρας 40, εΊς ρ1lματα, δπως π.χ. δ.μπαύ{}η 1, 
κάλλιπε 5, φλέγε 9, σκυτμή{}η 10, πείρω• 15, βη 21, Ι!οργε 23, οlσέμεν 25, 
αlνέομεγ 34, δείχγυσο 41, είς άντωνυμίας, δπως π.χ. εμείο, σείο, τεοίο. 

Παραλλ1lλως δμως πρΟς τΥιν αψθ·ονον χρiίσιν τ_οϋ ποιητικού λόγου τοϋ 

'Ομήρου, ό Μιχαi]λ 'Αποστόλης συμπεριέλαβεν καl πολλaς μεταγενεστέρας 

λέξεις, Ενίοτε σπανιωτάτας, τας όποίας -&α ήλίευσε βεβαίως, μετ~ έπιμελείας 

&πΟ λεξικά: G.δραγέεσσι 26, αlβαλέης 83, άκεσώδυνον 113, άκτεάτοιο 60, 
άλιαγημοϋ 61, &μάλαις 58, dμετί::ίκλιτο1• 75, άνέσπερον 29, άσπαλο]ων 110, 
δυσ{}ανέως 51, lμφανiη 45, Ι!ραν 50, εVλαλiην 109, {}εοπτiας 101, {}υμη· 

δία1ι 114, {}ύται 24, λέκυ{}ον 9, ίμωνιdν 93, lσόστα{)μογ 51, κλεόπαιδα 34, 
κλητοφήμων 118, λέκτορα 38, λιρrη 23,123, λεωφffόρον 52, μεγακλέος 55, 
μυροσώου 31, μύστιδα 39, γυκτιλόχογ 83, ούδέ11ισεν 121, όψώνιον 88, 
περίδοξος 115, περιπύστου 36, πρώτατος 42, στερνιααμέΨη 69, ταμιοϋχος 

76, ϋδειγ 39, χειραπη]ρα 46, χρυαοδίJ'Οιο 45, χρυσάντιγα 74, φυχωφελ1} 

31-πλi)v βεβαίως τών καcθαριΟς χριστιανικών λέξεων, Οπως άοωμάτω11 2, 
{}εομ1}τορα 3, βάπτισε 8, lJ.ϋλον [φύσιν] 20, παμμακάριστογ 24, στέφος 

μαρτυρίου 26, άπείρωιδρον 34, r1ακηη)γ 38, νεκρών Uγερσιγ 39, τάξις μαρ
τύρων 48, ταπείJ,ωσοι 63, μεταJΙοίης, μεταμέλεια 68, χάρις 77, fλεημο

σύνφι 84, εύαγγελιστd 89, μυροφόροις 91, παράκλητο1ι 104, αί όποίαι άπο· 
τελοϋν ίδιαιτέραν ενότητα. 'Ή τελευταία αϋτη όμας τών χριστιανικών 
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λέξεων Ερχεται είς προφανfj &.ντί11εσιν μi: τοUς Ορους καl τUς Εκφράσεις αί 

όποίαι φαινομενικώς τουλάχιστον οlιδεμίu.ν σχέσιν Εχουν μΕ τΟν χριστιανι
σμόν: ~a ~Ιησούς μετlι τΥιν 'Ανάστασιν «Ούλυμπόνδε βεβήκει» 83 καl μετ&. 

ηlν Άνάληψιν «ψχετο ΟύλυμπόJ'δε» 103, Διονύσιος ό Άρεοπαγίτης εlναι 

«Ούλύμπιο {fεωρΟς» 11, δ δγιος Πατάπιος μετc'ι {}άνατον <<πατεί τΟ ~Ηλύ

σιον» 33, ό <Άγιος Θύρσος «..f}ι!ρσου κωεφρόJ'J}σε τοϋ ΔιοJιύσου» καl μετU 

&άνατον «άπέπτη {)υμΟς είς μακάρω1ι JΙJ}σους>> 35, ό Τίτος μετέβη εΊς 

«λειμών~ άσφοδελδν» 131, ό &γιος Γεό_)ργιος είναι <ο}ρως» 88, ό 'Ιησοϋς 

«εύρυκρείωJ1» 94 καl «~Ολύμπιος» 66. Προφαν<Ος δμως αί φράσεις αύταl 

είς τf)v γραφίδα έvΟς &ρίστου dνtιγραφέως κλασσικών κειμένων, συλλέκτου 

άρχαίων παροιμιών καl ιΊνι1ουσιώδους ιΊραστοίi τfiς κλασσικiϊς παιδείας, Οχι 

δΕ δια τοϋτο όλιγό)τερον πιστοί! χριστιανού, είναι φράσεις άπλώς διακοσμη

τικαί' η κλασσικiι άλλως παιδεία τοίi l\fιχαfιλ Άποστόλη δΕν χάνεται εϋκαι
ρία νcl μ1) παρουσιασΗ!i: "Ο &γιος Διομήδης ε'iλ~αι «άγJ.αi<η Άσκληπιαδών» 

128, οί "'Αγιοι 'Ανάργυροι είναι καl αUτοl «Άακληπιάδαι» 19, ό Ίωσfιφ 

Εφάνη «liλλος Βελλεροφό·1ιτης» 85, οί • Απόστολοι πρΟ τfις μα{fητείάς των 

είς τΟν Ίησοίiν ΧριστΟν Επεδίi'iοντο «f}ηρii'i' τΟ νηκτ01' τfjς ~Αμφιτρίτης 

γένος» 112, ό &γιος Νικόλαος «ι'jρΠη l!κτη έλαφηβολιώJιος» 31, «έκτη Μου

νιχιώJ'Ος» 45 δΕ είναι τα Θεοφάνεια. 

4. Έκ τού πλουσίου αύτοϋ γλωσσικού ύλικοϋ lδιαιτέρας, νομίζω, μνείας 

δέον να τύχωσιν αί &κόλουiJοι χρήσεις: «καί ρα διd σπίδεος πεδίοιο Φίλιπ

πος σκιρτ(j» u:n Ίλιας ΧΙ,754 «τόφρα γdρ οVν έπόμεσfJα διd σπιδέος 

πεδiοιο». Ε!ς το πολλάκις συζητηirεv αυτο χωρίον (πρβλ. λεξικa Ebeli1~g 

καl Liddel- Scott- .f01MS} ή έρμηνε(α τΙ) ν όποία ν παρέχει δι& τfiς χρήσεως 

τfjς &παξ άπαντώσης Εκφράσεως «διd σπίδεος πεδίοιο» δ Μιχαt)λ Άποστό

λης εlναι «δια τραχέος τόπου>> εvνοών οϋτω -τt)ν πλατείαν τfjς elεραπόλεως 

fπl τfjς όποίας εσύρ{}η πρΟ τliς ifανατώσεώς του δ Φίλιππος.-Σημειωτέος 

ό τονισμΟς «διd σπίδεος» τοϋ Μιχω)λ 'Αποστόλη είς {rέσιν τοίi δμηρικοϋ 
«διd σπιδέος».- «Τηλυγέτιν» 29, «τηλύγετος- τηλυγέτη» εlς "'Ομηρον.

«Ούλοκάρηνος χριστοίο» 86, είς ίJέσιν τοίi Ομηρικοί! «δ ούλοκάρηνος», 

Πρβλ. «<<ψευδοκάρην» ε!ς /(relsclιn~eι· Ρ,. LockeΓ Ε., Rίickliiufiges 

'.Vδrterbnch der grieclΊisclΊen Spracl1e, 1944,140. Σημειωτέος τέλος χα\ 
ό έκχριστιανισμΟς του «βέν{}εα άλδς» δια τού «βένf}εα χfJονΟς» 72. Καl 

ταίiτα μΕν δια τΟ έξ ~Ομήρου ληψθΕν .Uλικόν. Περισσότερον Ενδιαφέρον 

Εχουν τα μεταγενέστερα γλωσσικα στοιχεία: «Αίβαλέη» 83, [=-&ύραJ, &ντl 

τοϋ τύπου αlβάνη ('Ησύχιος) χα\ αlβάλη (Σουtδας)· ( αlβαλέη ε!ς κώδ. 

Κυρίλλου, κατα τό λεξικ()ν Stephanus). «Άκτέατος» 60, dvτl του, μετα

γενεστέρου καl αύτοϋ, άκτέανος (πρβλ. Επίγρ. 95, «πάJ•τα λιπUJν κτέατα». 

Προφανώς Εκ τfις δοτικfις κτέατεσσο•).- << ~Αλισγημδς» 61 : άλίσγημα είς 
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πράξεις Άποστ. 13- 20 (άπέχεσf}αι τών άλισγημάτwJι τώJι είδώλων) καl 

ρfiμα άλισγείν (άλισγι]σει, 1}λισγημένους, 1jλισγήσαμεν, &λισγη{}fj) είς Ο' 

(πρβλ. Hatch and Redpatl~, Concordance to the Septnagint Ι, 1897, 
54).- «'Αμάλψ 58: Άirήvαιος 618d: «τd δράγματα τών κρι{}ώv αύτc) 

κα{}' έαυτd προσηγόρευον άμάλας>> .- «Λέ%υUος» 9: Τα λεξικα άναφέρουν 

«λέκιfJος>> οUτε 1) σημασία δμως, οUτε 1) όρ{}·ογραφία συμπίπτουν με την 

λέξιν τού Μιχαfιλ Άποστόλη.-«"lμωνιd)> ή Ορ-&fι γραφη είναι «ίμονιά».

«Κλε6παις» 34: λέξις &irησαύριστος ;.- «Λιρος» 23,123: Πρβλ." Καλλ(

μαχος frg. 14 Pfeiffer, τΟ «λιρ<)ν πίiρ>> τού Μιχωlλ 'Αποστόλη είναι «άναι
δές, άναίσχυντον».- « .. Λεωφ{Μρος» 52: δ χαμένος, δ CΗfλιος, κατα τα &ντί· 
στοιχα λεώλε{}ρος, λεώλης εlς "Ησύχιον· λέξις ά&ησαύριστος.- «Λfυροσώος» 

31: λέξις &!Jησαύρισtος Buck c., PeleJ"sen T'V., Α reverse index of greek 
nonns and adjectives, 1945, 182.-«Χρυσάντιξ>> 14·: lΥ!ανασσfi, Συν. 

Χρον. 5055 (Migne PG, 127,409) «αύτος αvτον lπέβαινεν άρμάτων χρυ

σαντύγων». 

5. Είς tΊ1v είσαγωγfιν τών Επιγραμμάτων του ό l'νΙιχω)λ Άποστόλης 
περιγράφει δ 'ίδιος τ1)ν μετρικ1lν μορφηv τfιν όποίαν -ΙΊκολού{)·ησε: «ξυ1ιτι
/}είσι μkν στίχω δύο ίαμβικW καl Ενα μετd τούτω JjρωϊκΟν εlτ~ αV{}ις 

ήρωοελεγείο1ι liλλoJ' προστιf}είσι άφ' έαυτών>>. ΤΟ σύστημα δμως αύτΟ δΕν τΟ 

fικολού{fησε πάντοτε καl δια τοUτο εφρόvτισεν είς τrlς έπιγραφΟ:ς η είς Επl τfjς 

ΟSας σημειώματα να κα-θοδηγfi τΟν δ.ναγνό)στην : Πρβλ. 21, στ. 5 κέ. Ο που 
σημειώνει δ 'ίδιος «ήρωϊκοί».-Έπίγρ. 82 «είς τΟ αύτδ ήρωϊκοί», 83 

<<είς τΟ αύτΟ ήρωοελεγείοι». Έπε ι δη δΕ οί περιορισμοl του μέτρου δΕν του 

Επιτρέπουν πάντοτε να Εκφρασ{}·ii σαφώς η Επειδiι ή τελικi} μορφfι Ενίοτε δΕν 

fίτο 'iκανοποιητικ1lι συμπληροί η διορ{fοί τiιν &τελη διατύπωσιν δια περι{)ω· 
ριακών σημειωμάτων, ε'ίς τινας δΕ περιπτώσεις άποκα{}ιστζ? ο{)τω καl γραφι· 

κα άβλεπτήματα: 40.3 (μεταξU τών λέξεων μέλανος πέρα{}~ καl ύπεράνω 

α~τwν): fίγ(ουν) εlς [η σύνταξις: ov μέλει μοι σείο].~ 58,3 (ύπεράνω τοϋ 
, δ' ) ' 68 3 (" , ' ' ' ) , } ' ' (' ' t εα ως χαιρων.- , επειτα απu τu σωσει : ηγ συν εαυτον η συνταςις: 

οϋτις δρών παρα%αίρια σώσει έαυτΟν άνευ μετανοίης)-84,5 συνεπηγο

μένας καl α ύπεράνω του κ.-91,5 .Σωαάγη καl α ύπεράνω του κ.- 94,2 

Δια τfjς τοπο-&εηlσεως τών γραμμάτων β,α,γ ύπεράνω τών τριών πρώτων 

λέξεων προτεί" εται ή άκόλου{}ος σειρά : έξωμάτωσεJ' τυφλΟν ϋδει. -100,1 
όμοίως: Έπιφάνιος μακρΌν βιώσας βiον.- 101,1 (Επιγραφή) βάσιλεί 

καi.- 121,3 όμοίως Έβδ6μn εlκάδι άρηtφατος πέλε Πω>τελεfιμων. 

6. Ύ πολFίπονται Ολίγα ι λέξεις διU η)ν γραμματολοyικfιν σημασίαν τών 
Επιγραμμάτων αυτών. Τα βυζαντιν('ι Επιγράμματα Ελάχιστα fχουν μελετη{Ηi 

μέχρι τούδε, Εν άvτι{}·έσει πρΟς τU άντίστοιχα τfις κλασσικης έλληνικiiς καl 
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τfjς έλληνιστικης έ;τοχfjς. Καl &νέκδοτα εlσέτι ύπάρχουν καl πολλών έκ τών 
έκδεδομένωv χρειάζονται νέαι Εκδόσεις έπl τίj βάσει σuστηματικfjς μελέτης 
τiϊς χειρογράφου παραδόσεως. ΤΟ δΕ κύριον Εργσν είναι ή μελέτη τών &εμ(f
των, της μετρικfiς μορφfiς, τfiς γλώσσης, τών Επιδράσεων. Τα Επιγράμματα 
του Μιχαfιλ 'Αποστόλη είναι δι' έορτ<Ις καl άγίους τiiς δρ&οδόξου έλληνικfiς 
Εκκλησίας είς γλώσσαy &ρχαίαν έλληνικi]ν μΕ λέξεις είλημμένας έκ τοίi <Ομ11-
ρ~υ μέχρι καΙ. τοϋ Ι\ίαvασσiϊ. Είναι μία ίδιαιτέρου Ενδιαφέροντος περίπτω· 
σις, δσον καl άν Οχι μοναδική. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΌΚΑΣΤΡΟΥ 

Ι 

Ή Πελοποννησιακfι πολίχνη Δημητσά11α, κειμένη εΊς τΟ κέντρον τοϋ 
Μορέως άπΟ μιάς χιλιετηρίδος ilδη, διεδέχ{}η η)ν παρακμάσασαν μετ& τΟ 
τέλος τοίί άρχαίου κόσμου άρχαίαν &ρκαδικΎ]\1 πόλιν Τεϋ{}ιν. Τ1Ίν πρώτην 
μνείαν τiiς Δημητσάνης εύρίσκομεν Εν σιγιλλίφ γράμματι τοϊi πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Πολυεύκτου, &πολυirέντι κατα τΟ ετος 966, δτε τέκνον 
τijς Δημητσάνης σημαίνον εν τfi βασιλευούση, δ 'Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος
Φιλόσοφοςι πρωτασηκρήτης τοϋ αϋτοκράτορος Ν ικηφόρου του Φωκd, ϊδρυ
σεν Εγγύτατα τfjς Δημητσάνης η)ν μέχρι σrlμερον ύφισταμένην μοη)ν τfjς 
Παναγίας, τlϊς Επικαλουμένης του Φιλοσόφου. 

"Έκτοτε ή Δημητσάνα δΕν &κούεται πλέον. Κατα τοUς Επέκεινα τοϋ 966 

χρόνους περl αύτlϊς Εν γένει δΕν εχομεν πηγάς. ~Η συνεπείg τών βαρβαρικών 
Επιδρομών άναστάτωσις τfjς Πελοπονηlσου, καλύπτουσα μΕ σκοτεινΟν πέπλον 
α'Lώνας Ολοκλ1lρους, ήφάνισε παντελώς πάν σχετικΟν γραπτΟν μνημείον, δυνά
μενον να διαφωτίση η)ν άγνωστον ίστορίαν τοίί τόπου. "Η φραγκοκρατία 

&νέδειξε νέας άξιολόγους πόλεις, t1)ν Καρύταιναν και t1)ν "Άκοβαν. Είς τΟ 

ΧρονικΌν του Μορέως ή Δημητσάνα δΕν &ναφέρεται. Κατα η)ν άκμiιν τοϋ 

έλληνικού δεσποτάτου τοίί Μυστρd, Ενψ άναπτύσσονται καl άλλαι κcίJμαι 

πέριξ τΥjς Δημητσάνης, οίον ή Στεμνίτσα, ή Κερνίτσα, δ Άτσίχωλος, ή Τρε

στενά, τα 1.fαγούλιανα, κλπ., ίστορικαl μαρτυρίαι περl αύτlϊς Ελλείπουν. 

Πρέπει να κατέλ-3-ωμεν πολiJ χαμηλότερον, μέχρι τοU ΙΖ' αίώνος καl έξiiς, 

δια να συναντήσωμεν &σφαλείς μαρτυρίας, περl Δημητσάνης, ης έφεξης 

πιστοϋται 1i ϋπαρξις μέχρι της μεγάλης "Ελληνικ-Υίς 'Επαναστάσεως, όπότε 

αϋτη σημειοί την μεγίστην αυτης &κμήν. 

Οϋτω τi]ν βάσιν πρΟς γνώσιν της ίστορίας τfίς κωμοπόλεως &ποτελοίίν 

&φ' ένος τa σcρζόμενα 11 δπωσδ1]ποτε εξηκριβωμένα μεταβυζαντινa αi'Jτijς 

μνημεία, άφ' έτέρου δΕ τΟ είς εγγραφα περισωfiΕν γορτυνιακΟν άρχείον, ε'ίτε 

προερχόμενον έκ τών πέριξ μον&ν, ε'ίτε ε'Lς χείρας ίδιωτων εύρισκόμενον. 

' Κατα τους τελευταίους χρόνους τiiς τουρκοκρατίας ή Δημητσάνα εμεινεν 
άνεπηρέαστος άπΟ τf]ν τουρκικην κατοχήν, τΟ προνόμιον δΕ τοϋτο κατωχυ

ρώ{tη δι~ είδικοU, μέχρι σήμερον σφζομένου, σουλτανικοU φερμανίου. Δι' 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑ~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠι:>ΥΔΩΝ 'Έτο, Κ' Η 
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ϊδίας σχολfις, σχούσης &ξίους διδασκάλους καl άσφαλώς εύνοη&είσης &πΟ τΟ 

προνόμιον, πρΟς δΕ: προστατευομέ1ιης καl UπΟ τοϋ οl.κουμενικοϋ πατριαρ

χείου, έκαλλιέργησε σοβαρώς τα γράμματα, οί δ~ έντεϋ&εν &ποφοιτώντες 

μα{}ηταl άπέβαινον είς διάφορα σημεία της Πελοποννήσου ίδρυταl νέων σχο

λείων, η ίερείς καl &ρχιερείς καl πατριάρχαι κα&~ &παν τΟ Ελληνικόν. '.Αλλ& 

καΙ προ τijς ιδρύσεως τijς σχολiiς Δημητσάνης, 1\τοι προ τοϋ 1764, ή άπόμε

ρος σταυροπηγιακl) καl πατριαρχικ1) μονi] τοίί Φιλοσόφου είχεν άποβfi μυ

στικiι έστία παιδεύσεως τών ύποδούλων ελληνοπαίδων. εΗ πανελληνίως γνω

στf] καl σφζομένη Επέκεινα τΥiς Έπαναστάσεως παράδοσις, περl τfjς άκμης 

τών γραμμάτων Εν Δημητσάνη, είναι άκριβης καl παλαιοτέρα τοϋ 1764. 
"Όντως, άνδρες Εκ Δημητσάνης, καταλαβόντες τα &νώτερα της Εκκλησιαστι

κης ίεραρχίας άξιώματα, είχαν &ρχίσει ν' &ναφαίνωνται πρΟ του ΙΖ' α'ιώνος. 

Οίίτοι είναι βέβαιον Οτι δΕν Εξεπαιδεύ&ησαν Εν Πελοποννήσφ, την μικρ&ν 

δμως η μεγάλην αύτών παίδευσιν ΟJφειλον είς την μονfιν της πατρίδος των, 
τΟ μυστικΟν φυτώριον της μονfjς Φιλοσόφου. 

Δια τών περιφήμων πυριτιδομύλων βραδύτερον και τών δημοσίων 

φούρνων ή Δημητσάνα Ετροφοδότησε τΟν Ε-&νικΟν 'Αγώνα του 1821, κατα· 

στάσα τΟ Επίσημον όπλοστάσιον αύτοϋ. Είς την ύπηρεσίαν του ε-&νους S&ηκε 
καl η)ν περίφημον τfiς σχολfjς βιβλιο&ήκην, πρΟς κατασκευ1)ν φυσιγγίων, 

δταv εϊς τας πυρετώδεις προετοιμασίας κατηναλώ{}·η ό χρησιμοποιούμενος 

χάρτης καl αί Ε-&νικαl &νάγχαι Επέβαλαν τούτο. 

co κοινωνικΟς βίος εϊς Δημητσάναν κα{}' δλην την περίοδον τfiς δου

λείας ύπfjρξεν &νά.λογος τfjς γενικωτέρας καταστάσεως τού τόπου. Ό λαΟς 

1Ίσχολείτο μ6 την γεωργίαν, η)ν κτηνοτροφίαν, c'Ορισμένας Εκεί &σκουμένας 

τέχνας, οίαι ή βυρσοδεψία, κεντητική, βαρελοποιία, κηροπλαστικιl, πυριτιδο

ποιία, κ.α., τΟ Εμπόριον, δπερ μάλιστα πολλοl Εi}εράπευσαν f:ξω τfjς Δημη
τσάνης λίαν Επιτυχώς εϊς άκμάζοντα κέντρα τfjς ΆνατολΥ]ς, οία 1i Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολις, μέχρι της Ρωσσικfiς Βεσσαραβίας κλπ., δ.λλU. καl τU. 

γράμματα. Έπιφανείς οίκογένειαι, ώς ήσαν αL οίκογένειαι Καρακάλλου, 
Λαμπάρδη κλπ., &νεδείχ/fησαν ήγέτιδες όλοκλήρου τijς περιφερεiας, δι' έπιγα

μίας δε προς οΙκογενείας rijς ίσχυρίiς "Ακοβας προijλ/fον σι περίφημοι Μορα· 

γιάνηδες, οίος ό Σύντυχος καl ό πολUς μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Εi}νο
μάρτυς Ά νανίας. "Άξιον σημειώσεως είναι δ τι έκ τfjς πολυμόχ{}ου Εργασίας 

αύτων αί οϊκογένειαι της Δημητσάνης καl Εκ τfjς συνεχους Ενισχύσεως τών 

εlς την ξένην πλουτούντων μελcΟν των, οϋχ 1)ττον δΕ καl Εκ του λιτοϋ βίου 
δν διfjγον, &πέκτων άξιολόγους περιουσίας, 8ς διέ-θ·ετον συχνάκις Εξ όλοκλή

ρου η Εν μέρει, ε'ίτε εϊς Ενίσχυσιν τΟΟν περl η'ιν Δημητσάναν μονών, οί κώδι
κες τών όποίων γέμουσιν Ενίtυμ1lσεων τοιούτων, ε'ίτε εϊς Ενίσχυσιν τού Εργου 

τΥ]ς σχολfjς τfjς πατρίδος των. Οί Δημητσανίται ξενιτευόμεγοι καl ύπΟ τfjς 

τύχης εϊινοούμενοι, οlιδέποτε έλησμόνησαν την γενέτειραν αύτών. Οί έξ 

I 
r 
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αυτων εlς τα πλέον &πομεμακρυσμFνα σημεία τού κόσμου Εγκαταστάντες, 

&ρχιερείς πρΟ πάντων, δ.πέβησαν εUεργέται της πατρίδος. 'Άλλοι Εξ αUτών 

'ίδρυσαν Εν Δημητσάνη ναούς, ϋ.λλοι Εχάρισαν τα άρχιερατιχά των άμφια, 

άλλοι συνέτρεχαν τΟ σχολεΊον καl τοl1ς διδασκάλους καl ϋ.λλοι ποικιλοτρόπως 

ύπεβοή{}ουν τUς προσπαΗείας τών δημογερόντων τοϋ τόπου, πότε διU. τfιν 

μεταφορU.ν τοϋ ϋδατος π.χ., διότι ti κωμόπολις ύπέ.φερεν &πΟ λειψυδρίαν, 

πότε δια η)ν κατασκευιΊν μιάς γεφύρα~, Uλλοτε δια τΟν χαλλωπισμΟν των Ενο

ριακών ναών καΙ. τΟν πλουτισμόν των δι' είκόνων, βιβλίων &μφίων, κλπ. 1
• 

Κατα ηΊν τουρκοκρατίαν ή Γορτυνία άπετέλει τΟ βιλαέτιον (torrito

rium Επl ΈνετcΟν) Καρυταίνης, κείμενον μεταξυ τών βιλαετίωv Καλαβρύ

των, Γαστούνης, Φαναρίου, Λεονταρίου, Jν[υστρά καl Τριπολιτζdς 2
• Τότε 

καl κατU τ1lν Έπανάστασιν, 1i Δημητσάνα καl ή Καρύταινα ύπΥjρξαν αί 

σημαντικώτεραι κωμοπόλεις τfiς έπαρχίας. ΤΟ βιλαέτιον τfiς Καρυταίνης είχεν 

Εκτασιν μεγαλυτέραν της σημερινfjς Επαρχίας, διότι περιελάμβανε χωρία καl 

Εκ τών πέριξ έπαρχιr:Ον, με{}' ώv συνορεύει, 'tδίq; έκ τflς Μαντινείας όλόκλη· 

ρον σχεδΌν τΟν τ. δfιμον Φαλάν{}ου 3
• ΚατU. τf)ν Έπανάστασιν, τέσσαρα μερι

κώτερα σέμπια Εφερον τα Ονόματα: Βουνd (τΟ δρεινΟν μέρος, &πΟ τα περl 

τ1)ν Καρύταιναν, Στεμνίτσαν, Δημητσάναν, Βαλτεσινίκον, Βυτίναν, μ~χρι 

Δαβιiiς)· Κάμποι (&πο τον τ. δijμον Γόρτυνος προς τ1]ν πεδιάδα Μεγαλοπό· 

λεως)' Λιοδώρα (ή περi τοuς ποταμοuς Άλφειον καΙ Γορτύνιον χώρα, δηλ. 

χωρία τών τ. δήμων Βουφαγίων, Ήραίας, Λαγκαδίων καl Τροπαίων)· καl 

Πέρα Μεριd ()i χώρα των τ. δ1lμων Έλευσίνος, Θελπούσης, χωρία τfiς "Άκο
βας, Λαγκαδίων μέχρι Καλαβρύτων καΙ 'Ηλείας παρ& τον Έρύμανlfον) '. 

Γορτυνία ώνομάσ&ή ή Επαρχία μετα τfιv άποκατάστασιν τού έλευ{}έ· 

ρου βασιλείου, όπότε 1i Δημητσάνα c'Ορίσ&η πρωτεύουσα τfiς Επαρχίας 5 • 

ι Ένταϊί-&α δΕν σημειοϋμεν η)ν σχετικ1)ν περl πάντων τών -&εμάτων τούτω\' 
βιβλιογραφCαν, αν καl αί πληροφορίαι r,ατα τΟ πλεϊστον Προέρχονται έξ άνεκδότων 

πηγών, κατωτέρω Όμως, Οπου 1i άνάγκη ιlπαιτεί, εtς τιl είδικώτερον Εξεταζόμενα -6-έ

ματα τεκμηριοίiμεν αlιτα διό. της γνωστijς βιβλιογραφίας, η &ντλοϋμεν και έξ ύ..λλων 

παρασκευαζομένων πρΟς Εκδοσιν συναφών μελετημάτων. Διό. τΟ Ονομα Δημητσάνα βλ. 

έπ' Εσχάτων D. G e ο r g a k a s, Beitriίge zur Deutung als slavisch erkliirter 
Ortsnamen, <<Byzantinische Zeitschrift», τόμ. XLI (1941), σελ. 362. 

2 Β ο ί- y d e S a ί n t - V i n c e η t, Expedition scientifique de Moree. 
Section de sciences physiques, τόμ. Π, μέρ. Α', Geographique. Παρ ίσιοι 1824, 
σελ. 75. 

s Μ ι χ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ίο υ, 'Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκο

κρατία·ν (1715-1821), Ά{Ιfjναι 1939, σελ. 109. 
4 Ε. Ρ ο u q u e v i 11 e, Voyages de 1a Grece, τόμ. V U~κδ. β'), έν Παρι

σίοις 1827, σελ. 487. Τάκη Χ. Κανδηλώρου, 'Η Γορτυνία, Εν Πάτραις 1898, 
σελ. 258 κέξ. 

5 Ένδιαφέρον διιi τι)ν Ονομασίαν τών δήμων μετΟ. τi]ν άπελευftέρωσιν είναι τΟ 
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π 

·ο χριστιανισμος ε!ς τi}ν Πελοπόννησοv διεδόiJη ~νωρίτατα. ·Η πρώτη 
έν τii χώρg Εκκλησία ίδρύ&η εLς Κόρινίtον ύπ' αUτοϋ τοϋ Παύλου, δστις 
Είtεσε και τ<Ις βάσεις τfjς διοικητικfjς Οργανώσεως τών έν CΕλ/.άδι έκκλησιά}ν, 
Επίκεντρον τών Οποίων Εκτοτε &πέβη η Κόρινitος, άναδειχ-&είσα πρωτεύουσα 
Lδίας έκκλησιαστικΥjς διοικήσεως, κατα τοUς τρείς πρώτους αίώνας τοϋ χρι
σtιανισμοiJ, δτε 1l "ΕλλUς διετέλει ρωμα'ίκ1) Επαρχία 1 , 

Ε'ίς 'Αρκαδίαν, παριi τf]ν συντηρητικότητα τών κατοίκων, φαίνεται 
&σαύτως δτι έγκαίρως έyένετο δεκηΊ ή νέα ίtρησκεία, διότι Ύ}δη κατα η) ν Δ· 
έν Χαλκηδόνι οlκουμενικΎιν σύνοδον, κατα τΟ Ετος 451, μετέχει δ Επίσκοπος 
Τ ~ Ώ 'λ ' 'Ε δ ' ' εγεας ... φε ιμος . ν ιαφερον καταλοιπον παλαιοχριστιανικού έν Τεγέα 

ναοϋ τοϋ Δ'- tϊ"' αϊώνος εϊναι ή έν τψ μουσείcρ αύτfjς έκ σφυρηλάτου σιδή~ 
ρου {}ύρα, &νήκουσα πι&ανώς εlς τΟ τέμπλον παλαιοχριστιανικfiς Εκκλησίας, 
'!σ ως ~κείνης ε!ς \]ν μετεσκευάσiJη ό &ρχαiος ναος τijς 'Αλέας 'ΑiJηνιΧς •. Βρα
δύτερον, μετ& τοUς χρόνους των μεγάλων αναστατώσεων Εν Πελοποννήσφ, 
λόγφ τών &λλεπαλήλων fJαρβαρικών επιδρομών, διεμορφώiJησαν αί 'Εκκλη
σίαι τfiς χερσονήσου, Εν αίς διάφορον Εκάστοτε {}έσιν εΊ:χεν 1i 'Αρκαδία η"'τις 
'δ' , ' ι ιας εκκλησιαστικΟ:ς Επαρχίας Εγνώρισε μCϊλλον μετ& τΥιν άλωσιν τfiς βασι-
λευούσης. 

Οϋτως &παντ(i Επισκοπfι Άμυκλών, fι μετ& τfiς πατριαρχικfiς Εξαρχίας 
Τριπολιτζάς βραδύτερον Ενω{}είσα ε'iς Ίδίαν μητρόπολιν 4 , ε'iς 1)ν ύπtlχ{}η καl 
ή πατριαρχικη Εξαρχία ~Ακόβων, η Επl βραχU cΟς Sπισκοπfι ύπάρξασα 5 • 

πληροφοριακΟν Cfρ-&ραν του μακαρίτου σχολάρχου •r ε ρ ω ν ύ μ 0 υ Β 0 γ ι α τ σ η 
Περι1]γησις άνΟ: τήν έπαρχίαν Γόρτυνος, ..;Βύρων», έτ. Α' (1874), σελ. 46 κέξ. Πρβλ: 
τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, ΠερL τijς Ονομασίας των Μιμων της έπαρχίας Γόρτυνος~ Αlιτό&ι, σελ. 360. 

1 Χρυσ. Παπαδοπούλου, ·rστορία της 'Εκκλησίας τijς "Ελλάδος τόμ 
Α', έν • Α-&ήναις 1920, σελ. 1 ~ 2. ' · 

2 Περ, Γ. Ζερλέντη, Ή μητρόπολις Άμυκλώ·ν καl Τριπολιτσdς καί αί 
έπισκ?π~ί Πίσ~ης, Έζερών καί Βελιγόστιδος, έν 'Α&ήναις 1921, σελ. 3, ένίtα (ύποσ. 
3) και ~ρχαιοτερα βιβλιογραφία. G u s t Μ e η d e r, Fuilles de Tegee, έν τψ 
..;Bu11etιn de correspondance HeHenique», τόμ. XXV (1901), σελ. 281. Ν. Α. 
Β e e s, Note sur quelques inscriptions chretiennes de Tegee, Αύτό&ι, τόμ. 
;xxr ~19~,7), σελ. _378 κέξ. Τάσου Γριτσοπούλου, ·π μετΟ: τijς έπισκοπfjς 
Αμυκλων ενωσις της πατριαρχικfις έξαρχίας Τριπολιτσaς, έν τοί:ς «Byzantinisch

neugrichische Jahrbίicher>, τόμ. XIV (1938), σελ. 350. 
8 'Α ν α σ τ. Κ. •ο ρ λ ά ν δ ο υ, Παλαιοχριστιανικfι -&ύρα Τεγέας, c:' Αρχεί:ον Βυ

ζαντινών μνημείων της Έλλάδος», τόμ. Α' (1935), σελ. 103 . 104-. 
4 Τάσου Γριτσοπούλου, ... Εν&' &νωτ., σελ. 352-353. 

ι 5 Τάσου Άi}. Γριτσοπούλου, ·π έν Γορτυνίq. έπισΚΟΠl) 'Ακόβων, έν 
'Α{}ηναις 1947, σελ. 4 κέ;. (&νάτυπον έκ τοϋ «Γορτυνιακοϋ •Ημερολογίου 1947:.). 
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Ή Μεγαλόπολις, llν δεν συγχέεται προς τi}v Χριστιανούπολιv, ε!ς τi}ν 

δικαιοδοσίαν τfiς Οποίας ύπ1iγετο κατα καιροVς καl μέρος τiiς Γορτυνίας, διε
τέλεσεν &.πΟ χρόνων πολU παλαιών Εδρα Ί.δίας Εκκλησίας 1

• Βραδύτερον &παντQ. 

Επισκοπ1Ί Βελιγόστιδος, Ίlτις ταχέως Εξέλιπεν, άναζήσασα μετ' ού πολU ώς 

fπισκοπ1Ί Λεονταρίου καl τέλος Δυρραχίου 2
• 

Είς Κυvουρίαν, τΟ πλείστον μέρος τfiς όποίας &νΥ]χεν είς Λακωνίαν καl 

U.λλο τμΥ)μα είς Ναύπλιον, Ίlκμασε παλαια Επισκοπf) Π ίασης s, flτις ταχέως 

έσχόλασεν, άντ' αlιτης δέ, μετα τΥιν &παλλαγιΊν τiiς χώρας &πΟ τοUς Φράγκους, 

άπαντQ. 8πισκοπ1Ί Ρέοντος καl Πραστοϋ, 1"1 ε'tς μητρόπολιν προαχ11είσα καi 

μέχρι τΥjς "Επαναστάσεως Επιζήσασα 4
• 

· ΠΙ 

Τήν ΕκκλησιαστικΥιν διαίρεσιν καl τi)v τάξιν των Επαρχιών τοϋ ΟΊκου· 

μενικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πληροφορούμε{}α διΟ: τών εlς 

διάφορα χειρόγραφα τoii μεσαίωνος-οUχl τΟ: πρωτόγραφα-περισω-&έντων 

τακτικώγ. Καίτοι α'i τοιαίiται &.ναγραφαl των 8πισκο:τίίJν (Notitiae episco

patuum) είναι Ελλιπείς, εν τούτοις δυνάμεθ-α νΟ: παρακολου&Ιlσωμεν δι" 

αUτώv τfιν &πΟ τοϋ Ε' α'iώνος μέχρι τfiς άλώσεως καl πέραν αUτης δικαιο

δοσίαν τοϋ ο\.κουμενικοϋ -&ρόνου, τΟ:ς μητροπόλεις μετU τών Επισκοπών αUτών 

καl τ& ς αUτοκεφάλους &-ρχιεπισκοπάς 5 • 

Mεt(l: tl)V Ciλωσιν ιl πρώτη κατ' &ρχαιόι:ητα εκ{}·εσις LεραρχικΥ!ς τάξεως 

τών άγίων τοίi ι'Ίεοϋ Εκκλησιών, τών ύπαγομένων ύπΟ τι)ν δικαιοδοσίαν τοϊi 

1 1Iic1ι. Le Quien, Oriens Christίanus, τόμ. Π, Παρίσιοι 174:0, σελ. 

187 - 188. 
2 Περ. Γ. Ζερλέντη, "Εν&' &νωτ., σελ. 24-27. 
3 Π. Γ. Ζερλέντης, 'Έγ·&' &νωτ., σελ. 22-23. 
4 Δ η μ. Χ. Δ ο u χ. ά κ η, <Η έπισκοπi] Ρέοντος καt Πραστου, «Θεολογία», τόμ. 

Α' (1923), σελ. 109~112. Κα/.. Καλλούτση, Κuνουριακrί, 'ΑiΗ'Ίναι 1930, σελ. 
119 κέξ. Ν. Α. Β e e s, Beitr8.ge zur kirclιliclιen GeogΓaphίe Gι-iechenlands im 
1\fittelalter und in der neueren Zeit, Εν τ{ρ «Oriens Chri.stianus», (νέα σειρά), 

τόμ. IV (1915), σελ. 274 χέξ. 
5 Μακριi είναι {ι σχετικ1) βιβλιογραφ~α. Ol Γουσταί'ος Parthe:y καί Έρρί:κος 

Gelzer f)σχολή-&ησαν tδιαίτατα Εκ των ξένων με τ-i}ν fκδ;:ισιν διαφόρων τακτικών, Εκ 
δ8 των Ί1μετέρων δ Σπ. Λάμπρος και U:λλοι. Βλ. πρΟ πάγτων περi τοϋ 'irέματος: 

Χ ρ υ σ οστό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ΑΙ. Επαρχία ι τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντι~ 

νουπόλεως κατΟ: το\ις μέσους χρόνους, «'Επιστημονικ1) Έπετηρ!ς Πανεπιστημίου 

•Α{}ηνών», ετ. ΙΗ' (19.23), σελ. 215 κέξ., εν&α καί 11 σχετικ1) βιβλιογραφία. Πρβλ. 

καl Γ ε ρ α σ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ai μητροπόλεις καί &ρχιεπισκοπαί του Οiκουμενικοϋ 

Πατριαρχείου καl 11 «τάξις» αύτω'\', τόμ. Α', Ά-&i)ναι 193!. 
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πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 1Jεωρείται 1i ύπΟ Μανουηλ του Μα/,αξου 
συντεταγμένη κατd τΟ Ετος 1562 καl άπαντώσα εl.ς πλείστα άντίyραφα του 

γνωστοϋ νομοκάνονας αUτου. Τiιν Εκ-&εσιν ταύτην οί &ντιγραφείς μετέβαλλαν 

Εκάστοτε, άναλόγως τών γνωστοποιουμένων προβιβασμών και ύποβιβασμών 

καl λοιπών μεταβολών τών Εκκλησιών, οϋτως ωστε Εκ τοϋ πλή&ους τών 

διαρκώς άνευρισκομένων &ντιγράφων νΟ: Εχη προκύψει πλήρης μεταβολiι τοϋ 

πρωτοyράφου 1 • 'Άλλα ι Εκ&έσεις νεωτέρων χρόνων είναι Ετι μdλλον &τελείς 
καl ήμαρτημέναι 2

• 

cH Δημητσάνα μετΟ: τfις περιοχfις αUτης, &πΟ τών μέσων τοϋ ι αιωνος, 
άvαφέρεται ώς ΕνοριακΟν χωρίον τΥjς Επισκοπfjς Λακεδαιμονίας, flτις Ετέλει 

ύπΟ τiιv μητρόπολιν Παλαιών Πατρών, ύπΟ την δικαιοδοσίαν τfjς Οποίας 
ύπ1lγετο Ίlδη &πΟ τών άρχών τοϋ {}' αίώνος τΟ ήμισυ τfjς Πελοπονν1Ίσου, 
Ενφ τΟ ετερον Υ]μισu άνfiκεν εlς τfιν μητρόπολιν Κορίν1Jου. Εiς τΟ ύπΟ τοϋ 
πατριάρχου Πολυεύκτου &πολυ{Μν κατd τΟ Ετος 966 σιγίλλιον περl τfjς σταυ
ροπηγιακΥίς μονΥjς τοϊί Φιλοσόφου &ναφέρεται, Οτι δ Εκ Δημητσάνης Ίωάννης 

Λαμπαρδόπουλος- Φιλόσοφος: άν1}γειρεν έκ βάfJρω)ι ίερdν μον1)ν έν Πελο

ποννήσφ, τfj έπαρχίq, τtjς μητροπόλεως Παλ. Ιlατρών, κατd την έ1ιορίαν 

τtjς έπισκοπ1jς Λακεδαιμονίας, πλησίον χώρας Δημητζάνης ... 3 • Αϋτη είναι 

1 Ή άρτιωτέρα εργασία, βάσει 17 δλων χειρογράφων, εrναι 1] τοϋ Gelzer, 
πρΟ αUτοϋ δ€ 1i τοϋ Ζαχαρία von Lingenthal, εκ ·νεωτέρων χρόνων χειρογράφων. 
ΤΟ ύπΟ Χρυσάν-&ου, πατριάρχου Ίεροσολύμων, τοϋ Νοταρa, συγγραφ€ν Συνταγμά~ 

τιον περl όφφικίων, κληρικάτων καl &ρχοντικίων της τοϋ Χριστοϋ άγίας εκκλησίας, 
εξεδό-&η πολλάκις. ΆπΟ τΟ Συνταγμάτων προηλθ·ον καl άλλα χειρόγραφα, εξ ών 
ijλ-&ον εiς φ&ς παρεμφερείς εκft-έσεις ύπΟ διαφόρων εκδοτό)ν, π.χ. ~Α-&. Παπαδο~ 
πούλου- Κεραμέως, Σπ. Λό.μπρου, Σωφρονίου ΕUστρατιάδου τοϋ πρ. Λεοντωτόλεως, 
Omont, κλπ. Περi πάντων τούτων άκριβεστέραν βιβλιογραφίαν βλ. ύπΟ Π ε ρ. Γ. 
Ζερλέντη, Ίστορικα!. έρευναι περ!. τδ.ς εκκλησίας τώννήσωντi]ς ~Ανατολικfjς 
Μεσογείου -&σ.λάσση:;, τόμ. Α', εν Έρμουπόλει 1913, σελ. 9- 10. 

2 Τοιαύτα ι εtναι ή τοϋ Θωμa Smith, Παύλου Ricaut, 'Α~&. Παπαδοπούλου
Κεραμέως κλπ. Σημειοϋμεν έν τούτοις: Η e η r i Ο m ο n t, Liste des metropo1i
tains et eνeques Grecs du patriarcat de Constantinople vers 1725,εν τfι «Revue 
de lΌrient Latin», τόμ. Α', 1893 (καί Ιδιαιτέρως εiς &νάτuπον). Σ π. Π. Λ ά μ~ 
π ρ ο υ, Κατάλογος τών κωδίκων τών Εν • Α-&ήναις Βιβλιο-&ηκών, πλ1)ν της 'Ε-θηκi]ς. 
Α' Κώδικες της ΒιβλιΟ"&ήκης της Βουλης, «Νέος "Ελ.ληνομνήμων», τόμ. Γ' (1906}, 
σελ. 117 -118 κλπ. 

3 [Ε υ-&. κ αστό ρ χ ηj I Περi της εν Δημητσάνη έλληνικης σχολfίς καί περί 
των κα-θ·ιδgυτών καl τών πρcΔτων αυτης διδα:η;:άλων, Εν Ά&ήναις 1846, σελ. 51, στ. 
46-49, πρβλ. καί στ. G2- 63, 74 -75. Τού σιγιλλίου τούτου γράμματος ύπάρχουν 
καΙ. ύ.λλαι Εκδόσεις, βάσιν Εχουσαι την πρώτην, δι' δ καl έπα·νέλαβον τδ. σφάλ
ματα Εκείνης. Νέαν δλως Εκδοσιν iΜλομεν περιλάβει μετδ. καt τ&ν ύπογραφ&ν τ&ν 
συνοδικ&ν &ρχιερέων καί ύπομνήματος εν τfi παρασκευαζομέγu εκδόσει τfις ίστορίας 
τijς μονfις Φιλοσόφου, Ενf}α {Μ σuνεκδο-&οϋν καi τδ. λοιπό. περί ά\Jτης συνοδικό: πα
τριαρχικά γράμματα. 
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και η άρχαιοτέρα μνεία τΥjς πόλεως Δημητσάνης, ί]τις ύπό τ1Ίν ένορίαν τfίς 

Λακεδαιμονίας παρέμεινε καl πέραν τΥiς κατα τΟ τέλος του ια' αίώνος, ύπΟ 

του Αύωκράτορος Άλεξίου Κομνηνοϊi προαγωγfiς αύτfiς είς μητρόπολιν. 

Μετct τiiς Δημητσάνης δΕ παρέμεινε καl όλόκληρος σχεδΟν ή περιοχi] τiiς 

Γορτυνίας, Μαντινείας καl Ι\'Ιεγαλοπόλεως, αν καl τμflμα τfις τελευταίας ταύ

της έπαρχίας καl 1'Ί περl τf)v γορτυνιακην Καρύταιναν χώρα, dπΟ τών χρό

νων Εκείνων η όλίγοv βραδύτερον, ύπέκειντο τίi μητροπόλει Χριστιανουπό

λεως, 00ς έκ διαφόρων πηγό'Jν γνωρίζομε-\'. 
ΤΟ έκκλησιαστικΟν κα&εστΟΟς τοϋτο φυσικΟ: κατα τους μετα την &λωσιν 

χρόνους πολλάκις μετεβλ>\itη, ώς προς τaς διαφόρους ενορίας τi'jς εκκλησια

στικής Επαρχίας Λακεδαιμονίας, τfιν ίστορίαν τfις Οποίας δΕν {}U παρακολου
-&ήσωμεν ΕνταϋfJα. Ή Δημητσάνα ώστόσον καl ή ΕγyUς αύτfjς περιοχη Εξακο· 

λου-&οϋν Επl μακρΌν καl μετα τ·fιν ιΧλωσιν να &ποτελοϋν τμήματα τfις όλοΕν 
&κμαζούσης καl λαμπρυνομένης μητροπόλεως Λακεδαιμονίας. Οϋτως, Εν Επι· 

γραφfi του ήρειπωμένου εκκλησιδίου του Ταξιάρχου Μιχαi]λ παρ&. τΎ!ν γορ

τυνιακΥιν μονΥιν τοϋ Προδρόμου, κατd τd μέσα τοϋ ιε' αlώνος, μνημονεύε

ται ώς κυριάρχης ό μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Ματ!Jαcος '. 

Πότε 1l Δημητσάνα Ετιμ1lfh"ι μΕ 'ίδιον άρχιερατικΟν {}ρόνον δΕν είναι 

άκριβώς γνωστόν, διότι παραδόξως εΊ.ς ουδεμίαν τών μετU τfιν &λωσιν Εκ{}έ

σεων &ναφέρεται. CO Κανδηλώρος γράφει Οτι 1") Επισκοπη Δημητσάνης προή

χ{}η εlς &.ρχιεπισκοπην καl δτι μετα τών Επισκοπών Λεονταρίου καl Φανα

ρίου τfις 'Ολυμπίας ύπήγετο ύπΟ την μητρόπολι ν Χριστιανουπόλεως 2
• Τοϋτο 

είναι Ολως &νακριβές 3
, ώς ε'ίδομεν, διότι χωρία μόνον του τ. δήμου Γόρτυ

νος κατCι: τοiις τελευταίους χρόνους τfις τουρκοκρατίας ύπ1lγοντο εiς τi)ν Χρι
στιανουπόλεως 4 • Παραδόξως καl 1l μίαν μόλις &ιραν τfις Δημητσάνης &πέ

χουσα καl στενότατα μετ' αUτΥjς συνδεομένη Στεμνίτσα 5 , χαρακτηρίζεται 

ι 'Έκδοσις της σποuδαιοτάτης ταύτης επιγραψης παρασκευάζεται έν τη ιστο· 
ρίq. της μονf]ς Προδρόμου. Μ1) tδΟΟν τι)ν Επιγραφή\', έ-&εώρησα πρΟ Ετών δρi}1)ν τήν 

&νάγνωσιν τοϋ μακαρίτοu ήγουμένου Καλλιστράτου Σuναδινοϋ, κα&' Υιν Ματ-&αίος 
fιτο έπ(σκοπος 'Αμυκλ&ν. Βλ. Τάσον Γριτσόποuλον, «Byzantinisch-neu
griechische Jahrbίicher», τόμ. XIV (1938), σελ. 350. 

z Τάκη Χ. Κ α γ δ η λώρο υ, Ή Γορτυνία, Εν Πι:ί_τρως 1898, σελ. 266. 
s Βλ. καί Ε υ α γ. Σ αβρά μ η, Συμβολαl εtς τ1)ν lστορίαν της Δημητσr'ί,•ης 1 

«Έπετ. Έταιρ. Βuζ. Σπουδών», τόμ. Θ' (1932), σελ. 219. 
4 Ε1.ς Επιγραφ1lν ναού της Καρυταίνης ιlπαντ{!: τΟ Ονομα μητροπολίτου Χριστια· 

νουπόλεως ώ; κuριάρχοu. 'Ίσως ενεκα τούτου εοfl·εωρήftη εδρα τijς μητροπόλεως ταύ

της t"ι Καρύταινα: Περ. Γ. Ζερλέντη, Αί μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως, 'Άρ

γους καl Ναυπλίας, έν 'Α-&ήναις 1922, σελ, 12 -13. 
G Κατδ. τΟ Ετος 1674 π.χ. εκ μέρους της πολιτείας Δημητσό.νης καί Στεμνίτσας 

συντάσσεται ύποσχεtικΟν Εγγραφον, περ l ετησίας συνδρομης ύπiορ τοϋ Παναγίου Τά-
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Στεμνίτσα Χριστιανουπόλεως Εν τινι &πΟ 5 Μα'ίου 1590 γράμματι, δι' ού 

Στεμνιτσιώτης τις Καραϊωάννης, υίΟς τού Γεώργου καl τfίς "Ελένης, dφιέ

ρωσεν είς την Ινr. 'Εκκλησίαν μίαν Ciμπελον, κειμένην είς τόπον Τζινάρη τfίς 

Επαρχίας Νικομηδείας 1 • Στεμνιτσιώτης V(l εύρεiJfi εΊς τόσον μακρινΥιν Επαρ
χίαν είναι πολU φυσικΟν καl σύνηΒ-ες, διότι οί Στεμνιτσιώται άνέκα{}εν-καl 

μέχρι σ1lμερον-Εξενιτεύοντο είς τόπους πολU μακρινούς, μετερχόμενοι διά

φορα Επαγγέλματα, μάλιστα δΕ τοϋ μεταλλουργού z. Είς Νικομήδειαν εύρε

{}εlς δ Καρα"ίωάννης άπέκτησεν Ciμπελον, 11ν Επανελ11&ν είς την γενέτειραν 

αύτοU καl μη δυνάμενος, 'ίσως, ν' άξιοποιήση προσέφερεν πρΟς ηlν Μ. 

Έκκλησίαν, εΊς ψυχικi)ν αύτοU σωτηρίαν. ΚατιJ. τΟ Ετος λοιπΌν 1590 itιJ. Εσχό
λαζεν ϊσως ή &ρχιεπισχοπΥι Δημητσάνης, η καl δ€ν είχεν ε!σέrι !δρυltij, i\ δε 
Χριστιανούπολις, Εγγύτερον της Λακεδαιμονίας κειμένη δια τΥιν Στεμνίτσαν, 

είχε κατορθ-ώσει νά τfιν προσ-θέση μεταξυ τών Ενοριακών χωρίων αύτflς. 
Ό Δημητσανίτης !στορικος Μιχ. Ο!κονόμος- Καζijς, ό καl πιστος γραμ

ματεuς τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη διατελέσας, γράφει δτι 1] Δημητσάνα προήχ{}η ε!ς 
&ρχιεπισκοπην και δη «ilτo τετιμημένη μΕ {}ρόνον άρχιεπισκόπου, Επι φήμη 
άρχιεπισκόπου Δημητσάνης καl Άργυροκάστρου» 3

, δπερ σημαίνει δτι οι 

κατα τους χρόνους τiiς Επαναστάσεως και μετ' αύτην λόγιοι τfις Δημητσάνης 

δΕν έγνώριζον άξιόλογόν τινα περι τiiς άρχιεπισκοπης πληροφορίαν. Ό Σπ. 
Λάμπρος, &κολου&ών (0ς φαίνετω τΟν Φραντζiiν, κα-θ.' δν η Επισκοπfι Δημη

τσάνης προήχ{}·η ε!.ς &ρχιεπισκοπήν, προτάσει του πολλοU μητροπολίτου Λακε

δαιμονίας Άνανίου, του Εκ Δημητσάνης Ε&νομάρτυρος '\ άποδέχεται δη με

σοUντος τοϋ ιη' αίώνος έτιμ1l-θ·η η Δημητσάνα εlς άρχιεπισκοπήν 5 • Άλλα 

φοu, &ποκείμενον εν τφ ύπ' &ριiτ, 622, 108 (φ. 246β) κcδδικι τfις Βιβλιοiτήκης τοϋ 
Εν Κωνσταντινουπόλει μετοχίου τοϋ πατριαρχείου •Ιεροσολύμων. 'Α{}, Π α π α δ ο
πού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, ·rεροσολυμιτικfι Βιβλιο&t1κη, τόμ. Ε', εν Πετρουπόλει 
1915, σελ. 171. 

1 Δ ο σ ι{} έ ο u, πατριάρχου Ίεροσολύμωv, τοϋ Νοταρά, Νομικ1l συναγωγή, πε
ρίληψις ύπΟ Κ. Ν. Σά{}α, ΜεσαιωνικΥι Βιβλιο&ήκη, τόμ. Γ', έν Βενετίg.1872, σελ. 
549. Μ. Ι. Γεδεών, Χρονικά τοϋ πατριαρχικοϋ οtκου καt τοϋ ναοϋ, εν Κωνσταν
τινουπόλει αωπδ', σελ. 74 (τΟ γράμμα σελ. 151), Πρβλ. Παράρτημα περιοδ. "Ελλην. 
Φιλολογικοϊί Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ, Κ'- ΚΒ' (1892), σελ. 97. 

2 Γ. Α, Άνδριτσοπούλου, Ίστορικαl σημειώσεις Στεμνίτσης [έν 'Αiτή
ναις 1930], σελ, 68 κέξ., 75 κέξ. 

3 Μιχ. Οικονόμου, •Ιστορικά της έλληνικfις παλιγγενεσίας η δ ίερΟς τ&ν 
cΕλλήνων &γών, έν Ά{}ήvαις 1873, σελ. 29, 867. 

4 Άμβρ. Φρ αντζi), Έπιτομtl της ιστορίας τfις &ναγεννη-&είσης •Ελλάδος, 
τόμ, Α', έν Ά-&ήναις 1839, σελ. 6 ύποσ. 1. 

5 Σ π, Π. Λάμπρο υ, Ή πυρ"ίτις της Δημητσάνης, έφημ. c:Νεολόγος~ Κων
σταντινουπόλεως-Ά'fi.ηνών, Η Δεκεμβρίου 1897. Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Λόγοι καl 
Cfρ{}ρα, εν Άiτήναις 1902, σελ. 512. 
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πάντα ταυτα Ελέγχονται Ο'Jς &νακριβη, στηριζόμενα εΊς τας κατΟ: τΟν ιη' 
αΊώνα σχετικός μαρτυρίας, περt τfjς άρχιεπισκοπfjς Δημητσάνης 1 • 

·Μία πληροφορία Εν τούτοις &σφαλi)ς ύπάρχει εΊς τi]ν Νομικην Συναγω· 

γην του πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιilέου (φ. 304β), xαil' 1]ν διa πρά
ξεως τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοϋ Λουχάρεως, κατΟ: 

Δεχέμβριον του Ε: του; 1620, 0Jρίζετο Uτι 1i Δημητσάνα καl τΟ ~ Αργυρόχαστρον 

dνfixoν είς ηlν μητρόπολιν Λακεδαιμονίας, ή δΕ πρdξις αϋτη του Λουκάρεως 

επεκύρωνε προηγουμένηv πρaξιν του πατριάρχου Ραφω]λ Β' (1603 -1607) 
του &πΟ Μη-θύμνης 2 • "Επομένως, ή άρχιεπισκοπiι Δημητσάνης δεν 8χει την 

&φετηρίαν αί1τfjς είς τΟ Ετος 1620\ &λλ' εLς χρόνους πολυ παλαιοτέρους, 
άφοU μεταξ\, τών Ετών 1603- 1607 συντελείται ή πρώτη γνωστf] συγχώνευ

σις μετα τΎiς Λακεδαιμονίας, οι κατα καιροlΙς μητροπολίται τiiς Οποίας, συμ

φέρον Εχοντες δια nΊv διατήρησιν τl]ς έπαρχίας αύτών &κεραίας, και &κολού

&ως &χεραίων καl τών Επl ταύτης δικαιωμάτων των, Εφρόντιζον πάντοτε, 

&πΟ αύτίϊς τiiς ίδρύσεως καl πολλάκις βραδύτερον, &ντιδρώντες είς τας έκά
στοτε Ενεργείας τcOv Ενδιαφερομένων δια τf]ν χειραφέτησιν τfjς ίδίας αύτών 
έκκλησίας, να κρατοϋν Εν Ίσχύι τΟ παλαιΟν κα&εστώς. 

Φαίνεται δΕ Uτι 1i ίδρυσις της &ρχιεπισκοπflς ύπfjρξεν άποτέλεσμα τών 

Ενεργειών Ισχυρών Δημητσανιτών του ις' α'lώνος, οLτινες f]-θέλησαν να κα

ταστήσουν αύτi·ιν δλως &νεξάρτητον, καl αVτοχέφαλον &ρχιεπισκοπήν, nlν 
&vαφορδν Εχοuσαν &π' ευfJείας εΊς τΟ πατριαρχείον, ούχι δΕ πατριαρχικ1lν 

Εξαρχίαν 11 μίαν τώv εΊς τΥιν μητρόπολιν Λακεδαιμονίας υπαγομένων Επισκο
πών {, Rεδομένου δ τι οlJδαμοU άπαντ(i μετU τcΟν γνωστών Επισκοπών αlιτfjς, 

Άμυκλών, Βρεσ-θ-ένης καl Καρυουπόλεως, Επισκοπfι Δημητσάνης. ~Ητο δ8 

δυνατΟν να ύπάρχουν ίσχυροt Δημητσανίται χατα τfιν πρΟ τοϋ 1600 έποχήν, 
διότι, προ τijς !δρύσεως τijς έν Δημητσάvη περιφήμου σχολijς (1764), πιilα-

1 Βλ. π,χ, Δ α ν ι η λ ίερομονάχου και Γ ρ η γ ο ρ ίο υ iεροδιακόνου τ&·ν Δημη

τριέων, Γεωγραφία ·νεωτερικl) ερανισfl-ετσα άπΟ διαφόρους συγγραφείς, τόμ. Α', εν 
Βιέννη 1791, σελ. 156. Πρβλ. Πολύ κ α ρ π ο ν Σ υ ν ο δ ι ν Ο ν (μητροπολίτην πρq)ην 
Μεσσηνίας, τΟν &πΟ Γόρτυνος καi Μεγαλοπόλεως), «Θρησκευτικη καl Χριστιαγικ1l 
Έγκυκλοπαιδεία"', τόμ. Β' (1937), σελ. 1240- 1242. 

2 Κ. Ν. Σ ά {}α, Μεσαιωνικ1l Ι3ιβλιο&ήκη, τόμ. Γ', εν Βενετίg. 1872, σελ. 561. 
Μ. Ι. Γ ε δ ε όJ "' Πατριαρχικοl πίνακες, εlδ1Ίσεις ίστορικαί, βωγραφικαi περi τών 
πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Εν Κωνσταντινουπόλει 1885-1890, σελ. 551. Τ ο ϋ 
α υ τ ο ϋ, Κύριλλος δ Λούκαρις, «Έπετ. "Εταιρ. Κρητ. Σπουδών», τό!i. Α' (1938), 
σελ. 327. Ε, Σαβράμης, «Έπετ. Έταιρ. Βυζ. ΣπουδίΟ'\'» 1 Θ' (1932), σελ. 220. 

8 Ε. Σαβράμης, ,Εν{}' &νωτ., σελ. 217 κέξ. 
4 Περl της ύπαρχούσης διαφοράς μεταξιJ άρχιεπισκόπου καl Επισκόπου, βλ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ·ο τίτλος τοϋ &ρχιεπισκόπου, «Θεολογία::., 
τόμ. ΙΓ' (1935), σελ. 289 κέξ. -Πρβλ. καi «ΘρησκευτικΎι·ν καl Χριστια·νικfιν 'Εγκυ· 
κλοπαιδίαν», τόμ. Β' (1937), σελ. 137 -139, 
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νιδτατα σχολείον Ελληνικών γραμμάτων, μιΞ μοναχοi.'ς διδασχάλους, Ελειτούρ
γει εi.ς nlv άπόμερον μοvην τοϋ Φιλοσόφου 1

, Εξής προi]λ-Β·ε μέγας &ρι&μΟς 

άρχιερέων 2
, οϊτινες χα&' &παν τΟ έλληνικΟν διασπαρέντες υπηρέτησαν ηlν 

πατρίδα καl τΟ ε{}vος 3 • Τέκνον πνευματικΌν π.χ. τfiς μονiϊς καl τfίς σχολfiς 

τοϋ Φιλοσόφου ύπr}ρξεν δ Εκ τών &ρχαιοτέρων Εν τψ καταλόγψ τών Δημη

τσανιτών άρχιερέων σημειούμενος πατριάρχης ~Ιεροσολύμων Σωφρόνιος Δ' 

δ Καρκαλaς (1579- 1608) καί Clλλοι περί <i>v {}έλομεν Επανiλ{}ει κατωτiρω. 

cιΟτι δε εiς παλαιοτέρους χρόνους άνάγεται 1l ϊδρυσις της &.ρχιεπισκοπης 

Δημητσάνης καταφαίνεται καl Εξ αUτών τών λόγων τfiς &νασυστάσεως αlπfiς 

ύπΟ τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παρ&ενίου Α' τοϋ γέροντος, του 

άπο Άδριανουπόλεως (7 'Ιουλίου 1639- 8 Σεπτεμβρίου 1644), δτι '"l έπαρ
χία Δημητσά1-•ης καί ~ Αργυροκάστρου ύπ1]ρχε1ι άνέκα{}εJι άρχιεπισκοπ1} μετd 

τών πέρι~ αύτfjς χωρίων>> καΙ Οτι <<tφfJασε παραλόγως έJ'ωfJfjναι ηj επαρχίq, 

Λακεδαιμονίας» 4 , 

'Αρχιεπίσκοποι Δημητσάνης, κατΟ: τοUς πρώτους χρόνους τΥjς Lδρύσεως 

αύτfις 'Lσως έχρημάτισαν o'i άπλώς καl κατ' Ονομα μόνον, έ/,λείψει πληροφο-

1 Ε υ·-&. Κ αστό ρ χ η, Περl τijς πρΟ αιώνων {•π(J.ρξεως _έλληνιχής σχολi)ς έν "t"ίϊ 

κατ(}. τ1lν Δημητσά.ναν lερq: μονίi τfi έπικαλουμένη τοϋ Φιλοσόφου, «Ε-tιαγγελικΟς Κή
ρυξ», Ετ. Θ' (1865), σελ. J23 κέξ. Ίερωνύμο υ Βογιατση, Περl της έν Δη

μηtσάνυ Βιβλιο&1lκης, «'Ατtικόν 'Ημερολόγιον», ΕLρηναίου Άσω;τίου, δτ. Β' (1868), 
σελ. 75-79. Πρβλ. χαi «ΕUαγγελικΟν Κιlρυχα», ίiτ. Θ' (1866), σελ. b03 κέξ. Τ ρ. 

ΕίJαγγελίδου, ΊΙ παιδεία έπl τουρκοκρατίας, τόμ. Λ', έν Ί\-θij'.'αις 1P3G, 
σελ. 293. 

2 Ol περl Δημητσάνης γράψαντες, έκ διαφόρων πηγώ'.• καΙ τfις παραδόσεως 

&ρυόμενοι, συνέταξαν μαr.ρΟν κατrί:λογον &ρχιερέων διαφόρων τόπων, προερχομένων 

έκ ΔημητσCινης, τcΟν σχολών αύτης καi tU)V πέριξ. Ό κατάλογος ούτος εϊναι λίαν 

έλλιπi]ς καl Εχει ιlνάγκην ιlνα{}εωρΊ1σεως, συγκεντρουμέγων περ! ένΟς έκάστου τών 

&ρχιερέων βιογραφιχ:ών κα!. Ο.λλων σχετικοjν στοιχείων, πράγμα δμως &παιτοϋν μα· 

κρό.ν fρευναν. ΤΟν σχετικΟν κατcί.λογο'.• βλ. εi:ς τα έξης έργα: !Ε. Κ αστό ρ χ ηj, 

ΠερL τfις έν Δημητσάνη έλλην, σχολf]ς, σελ. 43- 4!. Τ ο ϋ α ι_, το ϋ, Περi της πρΟ 

α{{bνων ύπάρξεως έλλην, σχολης, "Eνtl·' ιlνωτ., σελ. 128-130. Ίερ. Βοyιατσfj, 

Περl της παριi τίj Δημητσάνυ μονijς τοϋ Φιλοσόφου καΙ της εν Δημητσάνη έλλη,•ιχ:ijς 

σχολης, «ΕUαγγελικΟς Κήρυξ», έτ, Η' (1864), σελ, 503 κ~ξ., πρβλ. περιοδ. «Βύρων», 

τόμ. Α' {1874), σελ. 180 χ:έξ., «Άττικ6ν 'Ημερολόγιον», fτ. Β' (1868), σελ. 76-77. 
Τάκη Χ. Κ α ν δ η λώρο υ, 'Η Δημη"t"σάνα, εν , Α'ΙJ-ήναις 1897, σελ. 23- 25. Τ ο ϋ 
αlιτο U, 'Η Γορτυνία, σελ. 144 κέξ. 

s 'f ά κ η Τ α χ τ ι κ ο ϋ (=Τάσου Γριτσοπούλου), Ή Βιβλιο{}ήκη Δημητσ(iνης, 

εν Τριπόλει 1938, σελ. 1 κέξ. 
. ι ΤΟ ιlπολυ1Η;ν σιyίλλιον σψζεται περικεκομμένο'' καΙ ιlπόχ:ειται εiς τΟν ύπ' 

&ρι1τ. 411 {σελ. 143) χειρόγραφον κcΟδικα τοϋ πατριαρχείου ΊεροσολίJμων, εκδο1τ8ν 

ύπ6 "Α fi.. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, Ίεροσολυμιτικ1l Βιβλιοi!·ήr.η, τόμ. 

Δ'', εν ΙΙετρουπόλει 1899, σελ. 376-377. 
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ριών, μνημονευόμενοι εLς τΟν κατάλογον τών έκ Δημητσάνης dρχιερέων α') 
δ Δημητσάνης "Λνδιμος Εκ Δημητσάνης', β') δ Δημψσάνης Γεράσιμος 
'Ανδρόνικος, Δημητσανίτης ;.αι αυτός 2

, γ') δ πρc[ηΊν Δημητσάνης 'Α{Ι-ανά
σιος3 καl δ') δ ιΊρχιεπίσκοπος Ά-&ανάσιος Κονrογιάννης 4 • 

ςΗ &ρχιεπισκοπfι Εφερε τΟν τίτλον Δημητσάγης καl ~Αργυροκάστροv, έκ 

του παρ& τα Μαγούλιανα 1Ίρειπωμένου μεσαιωνικοϋ κάστρου s, τΟ Ον ο μα τοϋ 
Οποίου φαίνεται Οτι πFριελάμβανεν ε1Jρυτέραν γεωγραφικ1)ν Εκτασιν της {}έ
σεώς του, διότι εlς παλαιrlν σφραγίδα της παρcΊ η)ν Βυτίναν μον11ς Κερνί
τσης &νεγινώσκετο χάραγμα: Η KO!MHCIC THC ΥΠΕΡΑΓΙΑC ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑCΤΡΟΥ ΔΕΠΡΙΩΝ, πι&ανώς τοv ι γ' 1] ιδ' α!ώνος ". Ta ορια τijς 

δικαιοδοσίας τfjς άρχιεπωκοπfiς 11σαν τα έξης: Περιοχiι τών πρ. δtlμων, 
Δημητσάνης, Βουφαγίων, Ήραίας, Γόρτυνος (Εν μέρει), Τρικολώνων, 
Φαλάνftοu, Βυτίνης, Νυμφασίας, Κλείτορος, Μυλάοντσς. Κατα τ1)ν γενσ
μένην &νασύστασιν τiiς άρχιεπισκοπfiς, κατα τΟ ετος 1718 εlς τΟ πρΟς 
τούτο &πολυftΕν γράμμα τοίi πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως "Ιερεμίου 
Γ' τοίi άπΩ Καισαρίας Uπάρχει κατάλογος τώv έvοριακώv χωρίων τfις 
&ρχιεπισκοπiϊς, δ Οποίος δμως είναι Οπωσδήποτε fλλιπ1iς. ΊδοU τα δνο
μαστl μνημονευόμ·_'να χωρία: Στεμνίτσα 7

, Καρνέσι '\ Βαλτεσινίκος g, Ρά-

1 Β ο γ ι α τ σ ii ς, «Βύρων:., Α', σελ. 183, 12ος. «' ΑττικΟν 'Ημερολόγιον», Β', 
σελ. 79. Κ α ν δ η λ ciJ ρ ο ς, Δημητσάνα, σελ. 25, 43ος. Γορτυνία, σελ. 151, 37ος, 

2 !Καστόρχης], Περl της εν Δημητσάνη έλλην. σχολης, σελ. 43, 11ος. 
Κ α ν δ η λ ω ρ ο ς, Δημητσάνα, σελ. 26, 54ος. Γορτυνία, σελ. 152, 52ος. 

11 Κωδ. μuγης Φιλοσόφου, φ. 13Οα. Ε. Κ αστό ρ χ 11 ς, «Ε1ιαγγελ. Κήρυξ», Θ', 
σελ. 128, 5ος. Κ α ν δ η λ ω ρ ο ς, Δημητσάνα, σελ. 24, 9ος. Γορτυνία, σελ. 150, 3ος. 
Βογιατσης, «ΕUαγγελ. Κήρυξ», Η', σελ. 508 . 

.ι Τ ά σ ο υ 'Α & . Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο u, 'Η π&.ρiι ηiν Δημητσάναν μον-ιi Πανα· 
γίας της ΑΙ.μυαλοϋς, εν Ά1τήναις 19!7, σελ. 12, 14, 33- 34. 

~ 'Αναφέρεται πρΟ τοϋ τέλους τoii ΙΕ' αl. μεταξU τών μετό. τη,. uΑλωσιν 'Ε,•ετι
κ&ν κτ{Jσεων. Annali Yenetί di Stefano Magno, έν Chari. Hopf, Chroniques 
Greco- Rornanes, Βερολίνον 1873, σελ. 251. 

ε Π. Παπαζαφειροπο{•λου, Με1τυδριάς, εν 'Α-:'Η1ναις 1883, σελ. 9!:1, Ν. 
Α. Β e e s, Beitrage zuι· Kirchlichen Geograρhie Griechenlands irn l\iittelalter 
υnd in der neueren Zeit, Εν τcρ «Oriens Christianus» (νέα σειρ6.), τόμ. IV (1914), 
σελ. 271. Παρεμφερη τίτλον φέρει καi 1] μητρόπολις Δρuϊ'\•ουπόλεως καl ',Αργυροκά
στρου, εκ τοϋ Βορειοηπειρωτικοii βεβαίως • Αργuροκάστροu. 

7 Σήμερον καλείται Ύψοϋς, κακώς μετσνομασ1τείσα. Περί τfjς κά)μης έ'χομεν μι
χ:ρΟν μελέτημα: Γ. Α. Άνδριτσοπούλου,'Ιστορικαi σημειώσειςΣτεμνίτσης[έν 
Άfl-ήvαις 1930} καΙ παλαιότερον: Ά'IJ. Παπαχριστοπούλου, Τρικολωνικά, 
Ε:ν 'Α-&ήναις 1889. ΤΟ Ονομα τijς κcδμης -&εωρείται σλαβικΟν (=τόπος &πΟ λάπα&α) . 
Λf aχ Va s ιn e r, Die Slaven in Griechenland, Βερολινον 1941, σελ. 158, 79. 

8 Χωρίον έν τφ τ. δήμφ Κλείτορος, f1δη μετονομασ1τεν Πράσινον. 
9 Ή μεγαλυτέρα κώμη τοϋ δ1lμοu 1] καi πρωτεύουσα αUτοU, Περl τοϋ χωρίου 

καi των παρ' αUτΟ ίστοριχών μονών βλ. ΤάσΟ'\-' 'Af.l-. Γ ρ ιτσόποuλον, «Γορ-
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δ ου ι, Άρτοζίνος 2 , Δραfνα s, "'Αρβιτζα 4, Κερπινή 5 , Γλόγοβα 6 Τ σπόρι

στα r ι Καμενίτσα Β ι Λ άστα 9
' Γλανιτσιά 11 ι Βυτίνα ll' Πύργος 12

' Ί~πτΟ: Ψ ω-

τυνιακΟν Ί-fμερολόγιον», τεϋχ. Δ' (ι948), σελ. 17 κέξ., καl τεϋχ. Ε' (1950), σελ. 
23 κέξ. Βλ. Μ. V a s m e r, "Εν&' ι:iνωτ., σελ. 150, 2, δια η) ν δτυμολογίαν. 

ι Χωρίον δρεινΟν τoiJ τ. δήμου Δημητσά·νης" οί κ(.iτοικοι αUτοϋ, Ραδα'ίοι, τοUς 

ft-ερινοUς μόνον μηνας παραμένουν &κει, τοUς δΕ χειμερινοlς διαχειμά~ουν είς χωρία 

"&fις Μεσσηνίας, διότι κτη,•οτρόφ:η κατό. τό πλειστον δντες, δΕν εtνσι δυνατΟν να συν

τηρΎ1σοuν τό ποίμνιόν των πλησίον του ελατοβρι&οUς χωρίου των. Βλ. J\1. ν a s m e r, 
"Εν&' Ο:νωτ., σελ. 157 -158, 74. 

2 Τό χωρίον τοϋτο δΕν κατοικε'ίται σήμερον· &πιστεύ&η δτι προηλ-&εν ή δ\•ομα

σία του &κ τοϋ: &:ρτος ΖηνΟς κατό. Ετυμολογίας τινό.ς Ο:στείας: Βλ. Ν. Α. Β έ η, 

Άρκαδικc't. χωρικc't. περιπαίγματα, «"Αρμονία", -τόμ. Γ' (1902), σελ. 92. ΤΟ τοπωνύ

μιον σήμερον ιiκούεται παρό. την Δημητσάναν, ιiποδο&Εν εlς ηlν μεταξU αUτfις και 

της Ζατούνης ράχι\', Περl του παλαιοϋ χωρίου ουδέ παράδοσίς τις σΦζεται. 

3 Δραί'να είναι σήμερον άπλη τοπωνυμία εLς ϋψωμά τι ύπεράνω τών Λαγκαδίων 

καl συνοικία ΕντΟς της κωμοπόλεως, πιστεύεται μάλιστα δτι οί περl ηlν Δρα·ίνα'\' 

ΤοiJρκοι ύπηρξαv οί Ο:πηνέστεροι δι&κται τoiJ έλληνισμοϋ. 'Η Δρα'ίνα ·καl κατι:'.ι. παρε

τuμολογίαν Ύδρα ίνα όνομασ-&εισα, κατφκεiτο πρΟ του ΙΖ' αLώνος. Βλ. Τάσο υ 

'Α&. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, •π: παρό. την Δημητσάναν μονη Πα'\'αγίας τijς Αlμυα

λοϋς, σελ. 9. 
4 'Άρβιτζα, δέν κατοικε"ίται σf]μερον, είς τ1)ν περl τΟ. Λαγ;.;:άδια χώραν δμως δέον 

να εκειτο. 

,; Ή σημερινη Ι\Ιονάστρα τοϋ τ, δ1lμ~υ Κλείτορος. Ποίαν σχέσιν ε1ναι δυνατΟν 

νό. εχυ πρΟς ηl'' όμώ·νυμον Κερπινι)·ν τ&ν Καλαβρύτων, πρΟς τU παρΌν ιiyνο&. 

; Γλόγοβα, μΕ σλαβικ1)ν ηlν χατάληξιν, 1lδη Δρακοβούνι Εν τψ τ. δήμφ Κλεί
τορος. Ί-Ι λ. σλαβικιl (τόπος μέ. λευκακάνΟας=&γριομουσμουλιές). l\I. ν a s m e r, 
"Εν&' &νωτ., σελ. 152, 20. 

1 Ί-Ι 7Όπόριστα μετωνομάσ&η ''iJν Θεόκτιστον καi. U.πέχει όλίyας όSρας Ο:πΟ τΟ 

Βαλτεσι\•Lκον του αVτοU δ{jμου Κλείτορος, είναι σλαβικ1Υ λ. σημα('\•ουσα πέλεκυς. l\f. 
Vasωeι·, "Εν-&' άνωτ., σελ. 159, 8!. 

Β Ή Ι<.αμενίτσα κειτσ.ι Επl λοφίσtωυ, &:νω-&εν του ποταμοί) Μυλάοντος, παρ&. τi]ν 

Βυτiναν τοϋ τ. δ1\μου Νuμφασίας, σημαίνει δέ τόπος πετρό)δης. Μ. Vasmer, 
"Εν&' &νωτ., σελ. 15l, 37. 

9 Ή &:λλοτε πολυάν&ρωπος Αάστα τοϋ τ. δf1μου l\Ιυλά.οντος είναι σήμερον μικρι)ν 

χωρίον. Περl αUτοϊ! έχομεν την γνωστ1)ν όγκώδη εκδοσιν τοϋ μσ.καρίτου διδασκάλου Ν. 

Ι. Λάσκα ρ η, Ή Λάστα καi τιl μνημει& της, 11 Λάστας πανόραμα, Εν Πύργφ καl 

• Αμαλιάδι 1902- 1936, περιέχουσαν συλλογην yλωσσικοϋ καi λαογραφικού ύλικου; 

10 Γλανιτσιά, 1i σήμερον Μυγδαλιδ. καλουμένη, &ν τφ τ. δήμφ Κλείτορος. Παρα 

τοϋ λαοϋ γλω•ασιιi καλειται τΟ φυτΟν φιλυρέα 1Ί μεσαία. 'Η λ. σλαβικ1l σημαίνει 

μονοπάτι. Μ. ν a s ω e r, "Εν-θ·' Ο:νωτ., σελ. 152, 19. 
Η Βυτί1•α είναι ή yνωσηl τουριστικ1) καi ό)ραία Γορτuνιακ1) κωμόπολις, περί. τijς 

όποίας, πλην τών παλαιών μονογραφιο)ν τοϋ μακαρίτου ίερέως Π. Παπα'ζαφειροπού

λου, προσετέ-&η Επ' Εσχάτων καl \'έο'\' μελέτημα : Τ ρ. Σ. Ξ η ρ ο U, Ή Βυτίνα καl οί 
fjρωές της, F.ν 'Α-&ήνο.ις 1940. Διιl ηlν Ετυμολογία'\' τής λέξεως βλ. D. G e ο r g a k a s, 
Griechische Ortsnamcn, <Byzantinische Zeitsc1Ίrift,, XLII (19:!2), σελ. 78. 

ι2 Π1ίργος είναι τΟ σημερινΟν Πυργάκι, ΕγγUς της Βυτίνης καΊ της παλαιaς μο-
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μία', ~Αρκουδόρρεμα \ Ξοβίτζι s, Πιάνα, ~Αλωνίστενα .ι:, Ροϊνόν δ, Τα
βία 6 , Συλίμνα 7 , Λυχ.ούρεσι s, Κερνίτζα 9

, Ζάτουνα ι ο. 

"Ο κατάλογος είναι έλλιπής. Μνημονεύεται π.χ. τΟ ΒαλτεσιVίκον καl τΟ: 
U.λλα χωρία τοϋ τ. δήμου Κ.λείτορος, καί δΕν μνημονεύεται τΟ Οπωσδήποτε 

κατοικούμενον κατ' Εκείνην τi)v έποχην χωρίον Μαγούλιανα 11
, κα-8-cΟς Επίσης 

καl τΟ Ζυγοβίστι 12
, έvci) μνημονεύεται τΟ χωρίον Ράδου, κλπ. 

νης των άγίων Θεοδό)ρων. Π. Π α π α ζ σ. φ ε ι ρ οπού λ ο υ, Με&υδριάς, σελ. 
85 κέξ. 

1 Τα Έπτ?ι. Ψωμία δέ.ν κατοικοϊ!νται σήμερον, απεμει'\•εν δμως τΟ τοπωνύμιον 
εrς τινα πηy1)ν ϋδατος παρά την Βυτίναν. Βλ. Π. ΠαπαζαφειρόπουλΟ'\'1 
"Εν θ,' &νωτ., σελ. 87 κέξ. 

2 Άρκουδόρρεμα εΙναι τΟ χωρίον τοϋ περιβοήτου Κολοκοτρ(δνη, κείμενον !ον τφ 
τ. δήμφ Φαλάν&ου, μi} κατοικούμενον σήμερον. 

3 Πρό;.;:ειται διύ. τΟ κσ.τό. τΟν τ. δi'jμον Φαλάν&ου της Μαντινείας Χρυσοβίτσι(ον). 
"Αξων παρατηρήσεως εlναι δτι σημειοϋται &νταU-&α ό καΙ. μέχρι σήμερον γνωστός 

λα"ίκΟς τύπος Ξοβίτζι. Περi της λ. βλ. Μ. Va s m e r, "Εν&' &νωτ., σελ. 159, 94. 
4 Άλω}·{στεtια εΙναι {ι γνωσηl παρα τάς βορ. προσβάσεις τοϋ δρους Φαλάν&ου 

κειμένη κώμη, flτις μετ.ό. τfις παρακειμένης Πιάνας έχρησιμοποι1]&ησαν κατό. τΟν ύπfρ 
ανεξαρτησίας &γΟΟνα ποικιλοτρόπως ύπΟ των &γωνιστων, μάλιστα δέ. ώς κέντρα Ο:νε
φοδιασμοU τ&ν Επαναστατικών στρατευμάτων. 

5 ΤΌί'ν(ηι είναι τΟ γνωστΟν μαντι'\'ειακΟν χωρίο,•, πλησίον τών προηγοιΙμένων. 

σ Ταβία, 1'1 σημεριγi) Δαβιά, U:λλως κατα πλη&υντικΟν ol Δαβίές, ύπηρξεν δχuριi 
καl καλλιτεχνικ1i μεσαιωνικiJ πόλις, 11τις !;ξέπεσε' βλ. ίκα,•ό. περί αlJτijς: Ν ί. κ ο υ Α. 
Β έ η, Ή Τρίπολις πρΟ του ιζ' αLΟΟ\•ος, έν Ά-&ήναις 1907, σελ. 15 (ιiνατύπωσις 
μετό. προσ&ηκών &κ τοϋ ι η' τόμου της «' Α-&ηνaς» ). 

7 ΣυJ.ίμτα, &ν τψ τ. δήμφ Φαλάν&ου της Μαγτινείας. Βλ. Μ. Vasmer, 
'Έγ{}' ιiνωτ., 158, 82. 

Β Λvκούρεσι έν τφ τ. δήμφ Ήραίας, πλησίον χωρίου Σέρβου, μ1) μνημογευο
μένου. 

9 'Άξιον παρατηρήσεως ε1ναι δτι κατφκεϊτο κατα την έποχην ταύτην 1l μετ& 
ταϊ!τα παραχμάσασα μεσαιωνικη πΩλις Ι<.ερν{τσα, περl. Ύjς βλ. Π. Π α π α ζ α φ ε ι ρ ό
που λ ο ν, "Εν&' δ.νωτ., σελ. 76 κέξ. 

10 Ζάτουνα, ή δροσερά καΙ. Rργατικ1) πρωτεύουσα τοϋ τ. δήμου Βουφαγίων. Βλ. 
Τ. Γ ρ ιτσοπούλου, 'Αράχοβα ιl γορτυνιακ1Ί καί τΟ Εξ αUτης δημ&δες iJ,σμα τoiJ 
κλέφτου Δ1lμου, &ν 'Α-&ήναις 1948, σελ. 14, ύποσ. 3. 

11 τα ΛΙαγούλιανα κατό. πaσαν πι-θ·αγότητα συνφκίσ&ησαν &ξ έλληνικώ\• 11 Εξηλ
ληνισμένων πλη&υσμων κατα τι)ν κci-&οδον των 'Αλβανών του ιδ' αi.&νος, li.v καi τΟ 
Ονομα φαίνεται ύπΟ Βλάχων κληροδοτηi}έ.ν εtς τΟν έν ιiρχϊl συνοικισμΟν Μαγούλια\'α 
της Κορφοξυλιaς, Ίlτις ύπi']ρξεν ιiρχικΟΟς πόλισμα καΙ. 1Ίρημfό&η βραδύτερον. Βλ. Ν. 

Α. Βέην, ''Εν{}' &νωτ., σελ. 14. Κατ& τΟν νasmer (''Εν\}' &νωτ., σελ. 155, 52) 
1Ί λ. σημαίνει κάτοικος λόφου, σλαβικιl ούσα. 

12 Έπίσης καl τΟ Ζυγοβtστι(ον) συνψκίσ&η πρΟ τcϊη• ιiρχών του ΙΖ' αl&νος. 

'Έχομεν περl αύτοU σύντομον πονημάτιον: Κ. Χ. Σ τ α υ ρ ο π ο 1J λ ο υ, 'Ιστορία Ζυ
γοβιστίου, &ν Ά&ήναις 190i1. Κατό. τΟν νasιner ("Εν&' Ο:νωτ., σελ. 153, 31), τΟ 
Ονομα προέρχεται &πΟ τΟ βουλyαρικΟν Zegoνiste=τόπoς καημένος. Πρβλ. Δ. Γ ε ω ρ· 
γα καν, «Ά-&η\'6'.», ΜΗ' 66. 
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IV 

Άνωτέρω Εσημειώ{}η δτι Ενδιαφέρον υπερ τlϊς Ιδίας αυτων πατρίδος 
Επέδειξαν lσχυροl Δημητσανϊ:ται πρΟ του ιζ' α'ίώνος, Εμνημο'\'εύftη δε lδιαι

τέρω; τΟ Οvομα τοϊi πιιτριάρχου CΙεροσολύμων Σωφρονίου Δ' τοϋ Καρκαλd 

(1579 -1608) '. Ό πατριdρχης ο~τος χατα Φεβρουάριον τοϋ i"τους 1609 aπέ
στειλε πρΟς τΟν &ρχιεπίσχοπον Δημητσάνης Επιστολ11v, δι' ής τοϋ &ναγγέλ

λει τΥιν &ποστολ1)ν άρχιερατικώv &μφίων και του παρέχει όδηγίας περl της 

χρήσεως και διαφυλάξεως αύτών. CH άξιόλογος αϋτη Επιστολή! έπl περγαμη
νijς γεγραμμέvη, φυλάσσεται παρα τ\i δημοσίg Βιβλιοi!1\κu τijς σχολijς Δημη
τσάνης, κτΥjμα πολύτιμον τοϋ έπ' Εσχάτων ίδρυ&έντος τοπικού ίστοριχοiJ 
Άρχείου. ~Εντεϋ{}εν διδασκόμε{}α δτι ή &ρχιεπισκοπ1l Δημητσάνης πρΟ του 

1608 είχεν &νακηlσει n)v άνεξαρτησίαν αύτης, Άλλα πλiιν αUτοίi, η Επιστολη 
παρουσιάζει γενικώτερον Ενδιαφέρον. 'ΙδοU αϋτη 2 : 

f Σωφρ6νι(ος) i!λέφ iJ(εo)v πατριάρχ(ης) τflίς) άγί(ας) π6(λεως) Ί(ε
ρουσα)λ1)μ καΙ πά( σης) Παλαιστί(νης). 

i!ν αγt"ω Π>'(εύματ)ι δ.δελφk κ(αi) σϋλιτου(ρ}γέ". 

f Θεοφιλέστατε άρχιεπίσκοπε Διμητζά1•(ης), ό νiίν η κ(αl) ό μέλλω11 
;.- • ' • Λ ~ ,Q e - ' - • λ ' ' - { '} ' ' ο εςιν ενταυυ·ωυ·εJι υμιν, συν τοις ευί αυεςατοις ιεροις κ αι τϊμιωτατοις και 

εύγενεςάτοις Ο.ρχωντες ij κ(αl) κλ.ηρικοίς τίjς αύτijς επισκοjπ1]ς· σVν τοίς 

ίεροδιακό(γοις), καί τοϋ λοιποϋ λαοϋ 1}μ(ών) τοiί χριςονύμου, χάρις εl'η 

ύμίν, ! εlρήvη κ(αl) ελεος fiπασιν ύμίν, σVν γυναι~1}ν κ(αl) τέκνοις παρά 

ft(εo)v σ(ωτιΊ)ρ(ο)ς ι)μwν Ί(ησο)v Χ(ριστο)v, καΙ Ι παρd η)ς 'Jμ(wν) με-
10 τριότ(ητος) ε1Ύχομαι τijj 1}( ε)ijj ίνα φυ}.άττειν ύμ{iς άπδ πάσης ά1ιίεροiί ( sic} 

1 Χ ρ υ σο σ τόμο υ Π απ α δ ο π ούλο υ, 'Ιστορία τi'jς Εκκλησίας 'Ιεροσολύ
μων, έν Ίεροσολύμοις καl Άλεξανδρείg 1910, σελ. 481 κέξ. 

2 Ό Κ α'' δ η λ cO ρ ο ς, Ή Γορτυνία, σελ. 145, ύποσ. 18, λέyει δτι ό "Ιερ. 
Βογιατσfίς, έν tίi «Άκροπόλει» του 1893 Εδημοσίευσεν όλόκληρον ηlν πατρ. επιστο
λΊlν, ύπό δε του Ν. Α. Β έ η, Προσ-&fjκαι καl διορfi.ώσεις είς τΟ <Plan eines Corpus 
das Gri~chischen Urkuden des Mittelalters und der neueren Zeit», έν τfi «By
zantiniscbe Zeitschrift», τόμ. XV (1906), σελ. 475, σημειοί μετ' &μφιβολίας δτι 
τΟ γράμμα εξεδό1}η ύπό 'Jερ. Βογιατση, έν τfi «Άκροπόλει» της 17 'Ιουνίου 1893. 
Ai παραπομπαί είναι ώστόσον έσφαλμέναι. ΤΟ &.νωτέρω εχδιδόμενον γράμμα εχει 
διαστάσεις 0,445χ0,385 μ. χαί διατηρείται καλώς. 'Ετηρήσαμεν τi]ν όρ{}ογραφίαν 
του κειμένου, χωρίσαντες τοUς στίχους άλλήλων δια κα&έτων γραμμών καί έντΟς πα
ρενirέσεω'' &.ναπτύξαντες τfl.ς συντομοyραφίας. τα &ρχικα τδ'Jν κυρίων Ονομάτων γράμ
ματα και τα μετα τcΊς τελείας στιγμας έ-&έσαμεν κεφαλαϊα. 

s Ή φράσις: εν &γίφ πνεύματι &δελφέ, καί συλλειτουργέ, εΙναι ίδιόχειρος τοίί 
Σωφρονίου, ώς καi 1] ύστερόγραφος μετα η)ν ύπογραφi}ν προσ-&ήκη. 
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συναν 1 τίματος γινώσκεται ύμείς δπως ςέλγω ίερfi άρχιερατικδ. ljγουν έ1•α 

σάκκον 1 χρυσόν, στηχάρι ;ωμπουχfi 2 , πετραχίλη τοiί μακάνου 3 χρυσώ, πι

μάνηκα τοϋ μακάνου χρvσδ., πουγουνάτιον 4 χρυσδν ! όμόφωρο~ι, πατερ1}τζυ, 
τδ κεφάλην κ( αί) 1} κόμοι άργυροί, τρικερι 5, άργυρώ, ς( α υ )ρδς άργυρός, 

15 λειτουρ:γία '3 εχει κ(αl) ταίς τρείς Βασίλεων Χρυσόςομον κ(αl) Γρηγόριον, 

κ(αl) μαντίο)• 7
, Ιjγουν δλα τοiί άρχιερέως σοστα, Ι κ(αl) τά προσηλόνω είς 

η)ν έπισκοπf}, διά ψυχ1}νι:ι σ(ωτη)ρί(αν) τών γονέων 1}μώ11, κ(αl) τ(ών) 

τέκν( ω11) αύτών oV τd ] δνόματα, Κωνςαντίνοv ίερέ( ως), eΕλένης πρεσβη

τέρας· κ( α/) τ( wv) τέκν( ων) Θεοδώρου Σερέ( ως), Σταματικijς πρεσiβητέρας, 
20 Σταματίου Σερέ( ως), Θεοδώρας πρεσβητέρας· Νϊκολάου Σερέως· !Jfηλίτζας 

πρεσβητέρας κ( αl) 1.( ώv) τέκ( ν ων) ! αύτώJι' κ( αl) ljτις άρχιεπίσκοπος εύρί

σκετ(αι) ναλλειτουργη μεταύτα, κ(αl} 'μηδείς άπό~εJιόαι αύτd ! ούδέ [ξω είς 
τd χωρία vd εύγένου 9 παράμ1}ν 10 έν ΔiμητζάJια, της έπισκοπιjς, 1]δέ κ( αl) 

ι Σάκκος, &ρχιερατικΟν ενδυμα λειτοuργικό)ς &ντίστοιχον πρΟς τό φεΛονιον των 

ίερέων. Άρχικ&ς fjτo έν ΧQ11σει τ&ν αύτοκρατόρων, παραχωρηfi.εν δε πρΟς τόν οlκου

μενικΟν πατριάρχην Εχρησιμοποιεtτο τρl.ς μόνον του ετους. Ό αύτοκράτωρ 'Α'νδρόνι

κος ό γέρων παρεχώρησε τΟ προνόμιον καί πρΟς τΟν μητροπολίτην Μονεμβασίας, 

(Οστε εtς μεταyενεστέρους χρόνους έyενικεύ&η 1Ί χρfjσις τοίί σάχκοu μεταξU τ&ν &ρ· 

χιερέων &διακρίτως. Ό &ποστελλόμενος ύπΟ του Σωφρονίου ήτο χρυσοϊΊφαντος καί 

πολυτελής, 
2 Καμοuχας, εκ τoi:i τουρκικού κεμχα, είναι είδος μεταξωτού ύφάσματος μεγά

λης &ξίας, δι' oiJ κατεσκευάζοντο τα &ρχιερατικΟ:. άμφια. Ή τέχνη της ύφάνσεως 

του καμουχα, εtσαχ&εϊσα Εκ τi'jς Άνατολfjς, ε{}·εωρείτο δύσκολος παρ&. τφ λαΦ, 

δι' δ καί εLς δημώδη q:σματα διαλαλείται 00ς προσόν τών γυνσικ&ν &ξιοσημείωτον. 

Βλ. τα σημειωfi.έντα ύπΟ Τάσου 'Α{}. Γ ρ ιτσοπούλου, :Μητρόπολις καί μψ 

τροπολi:ται Λακεδαιμονίας κατα τi]ν έ'•ετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριηlς, ό εκ Δημη

τσάνης, Εν Άfi.ήναις 1949, σελ. 10- 11 (&νάτυπον εκ της «Θεολογίας», τόμ. Κ', 1949), 
καl τ ο υ α υ τ ο υ, Ό ΠΟ'ντισμένος &ργαλειός, «Α!ξωνή», ετ. Α' (1950-1961), σελ. 69-70. 

3 Μάγγαrον είναι στρόφαλος μηχανήματος, δι' οΌ -κλώi}ονται καL καλαμίζονται 

τα ν1lματα, η άπλούν μηχάνημα δι' ο-δ α,•απηνίζεται 1Ί μέταξα &πΟ τα βομβύκια. 

Ένι:αi:i&α 1Ί φράσις δηλοt τΟ μεταξωτόν Uφασμα, ΕπιμελΟΟς κατεσκευασμένοv εκ ζωι
κijς μετάξης. 

4 'Ε:πιγοι;άτιον καl ύ:πογονάτιο111 περl oiJ βλ. Κ. Κ α λ λ ι'\' ί κ ο υ, ~ο χριστιανι

κΟς ναΟς καί τcΊ τελούμενα εν αύτΦ, εν Άλεξανδρείg 1921, σελ. 614 χέξ. 
5 Τρlκερι, τΟ τρία κεριΟ:. φέρον μετάλλι'\!ον κηροπήγιον, δπερ μετΟ:. καl τoi:i 

όμοίου δύο κηρίω'' κηροπηγίου (δlκερι) άποτελεt τό γνωστΟν ζεύγος τ&ν &ρχιερατι· 

κων κηροπηγίων. "Αξιος παρατηρήσεως ό δημώδης τύπος τρίκερι. 
6 Πρόκειται περί του γνωστοϋ λειτουργικού βιβλίου, τoi:i περιέχοντος τας λει· 

τουργίας Μ. Βασιλείου, Χρυσοστόμου: προηγιασμένων κλπ. 'Εκ παραδρομi'jς εγράφη 

ΕνταUfi.α δτι περιέχει καl Γρηγορίου, διότι τοιαύτη δεν ύπύ.ρχει. 
1 11Ιανδύας, δ γνωστός ποδήρης καl δια ποταμών χεκοσμημένος Επε,•δύτης. 
8 Γρ. ψυχικήν. 
9 ΝcΊ εξάγω'\•ται. 
10 'Ίσως: παρα μόγον. 
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τlς ύςερίση αυτα Ι έστ_ω άφορισμένος· κ(αt) την άρdν τώνι τιη, {}εοφόρωJ' 
25 π(ατέ)ρων rjμών, κ(αl) νd έξουσιάζονται ύπό τών Ι χειρών Νικολάου ίερέ

(ως) κ(αιj μετd τών τέκν(ων) αύτοV, ~Ιωάν11οv, Κω11ςαντίνου κ(αl) Γεωρ
γίου κ(αl) μετ~ αύτών 1 οί παίδες J τών παιδίων αύτώ'Jι, κ(αt) μετd Χριςο
δούλου ίερέ( ως) κ( αl) aVν αύτου οί άδελφοl του Γεωργίου υίοί ι Θεόδωρος 
I του Ίω(άνJιου), υίός· 1J έπιλεγομένοι λοιποl [(αρκαλάδες· κ(αl) νd εlJΙαι 

30 ώς κληρικοί, μετd τοVς κτήτοραις τijς Ι έπισκοπΓfς, Ααπαρδάδαις, κ( αl) 
Τζασάδες, 1j οϊποι 2 (sic} είναι άλλοι τάχατες ώς κληρικοί, ποιήσατε όμου 
σεντούκιον κ(αl) J βαλτε ctύτd μέσα κ(αl) δποτες λλειτουργεί ό έπίσκοπος νd 
τd εύγά11εται νd τd δίδετε κ(αl) πάλιν νd τd βάνε(τε) μέσα, Ι κ(αl) τό κλη
δεl νd εl11αι εlς τόν J(αρκαλάδων τdς χείρας, πάντοτες:- Οϋτως Ο.πόφενό-

35 με{}α όμίν rνα ή χάρις τού {}(εο)v μετd πάν{των) Ι ήμων κ(α1) ή εiψ) κ(α1) 
εvλογiα κ(α1) συγχώρησις κ(α1) τijς ήμων μετριότητας εrη με{}' όμών 
aμιίν. "Ετους ζριζ' [=7117], lν(δικτιών)ος ζ' μην1 Φεβρουαρ(iφ) Ι aπο 
Χ( ριστο )υ αχ{} ( = 1609):-

f Σωφρόνιος έλέφ fJ·εofι Πατριάρχης άγίας πόλεως elερουσαλήμ 8 • 

40 κόλφι 4 dργυρδ άλισί'δα άργϋρl 

άλιμtση καλό ζόνι χρυσόικοπ .... (δυσξύμβλητον). 

CO Σωφρόνιος ύπf]ρξεν, ως ε'ίπομεν, Φιλοσοφίτης 5 καl χαρακτηρίζεται 
«περl τα fJ-εία Lλαρώτατος». Έπt τΟν &ρόνον τfiς άγίας πόλεως dνfίλ&εν εlς 
διαδοχ1)ν του Άραχοβίτου κατα πCίσαν Πί-&ανότητα {}ε ίου του Γερμανού 6 , 

παρυτή&η δε ο1κειοiίελi0ς ύπeρ τοίi &νεψιοίi του Θεοφάνους Καρακάλ-

1 Καί μετ' αUτούς. 
2 

... Οποιοι εΙναι, όποιοιδήποτε. 
s Μονοκονδυλιά .. 

ο~. Κόλφι ιiποκαλει τΟ Εγκόλπιον, δπερ οίiτως &ινομάσ-&η, ώς έν τψ κόλπφ φερό
μενον. τα αρχιερατικό. έγκόλπια είναι εν χρ1]σει cΟς αναπόσπαστα εξαρτήματα τfjς 
στολijς τών Ο:ρχιερέων &:τΟ τ&ν πρώτων ήδη χριστιανικδ)ν χρόνων, ώς τοϋτο πληρο· 
φορούμε{)·α &πΟ εύρε-&έντα τοιαUτα είς κοιμητήρια. "Η &ρΧ'ι) τών έγκολπίων &νεζη· 
τή{}η εiς τό. ποικίλα πρωτοχριστιανικό. φυλακτήριαι «& κατ' αύχένος εκκρεμαννύμε
'\'α ... » έφέροντο «παρά χριστιανών έν τε χρυσώμασι καί &ρyυρώμασι κατεσκεuασμένα, 
πρΟς φυλακ1lν καί &σφάλειαν της ζωfjς των»: Κ. Καλλινίκου, "'Εν&' &νωτ., 
σελ. 624 κέξ. Παρατηρητέος ό δημώδης τύπο; γκόλφι, ό έν χρήσει μέχρι σ"Ιlμερον, 
έπί παντΟς περιάπτοu, φυλακτοU κλπ., έξ oU καί τΟ βαπτιστικΟν Qγομα Γκόλφω. 

5 Ώς προερχόμενος έκ της μονης του Φιλοσόφου, ώς τόπου της μετανοίας η 
διαμονής αύτου. Οϋτως έχομεν Αίμuαλίτης, Προδρομίτης, Κερνιτσιώτης κλπ. Τοιαϋ
ται προσωνυμίαι δεν εΙναι Ciγγωστοι μέχρι σ1]μερον. 

6 Τάσο υ Ά {}, Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, • Αράχοβα ή Γορτuνιακ"Ιl καί τΟ έξ αUτης 
δημώδες Q,σμα τοϋ κλέφτου Δήμου, έν 'Α-&ήναις 1948, σελ. 23. Κώστα Μ. Π ί.· 
τ σ ι ο υ, Καρυαί (Άράχοβα) Λακεδαίμονος, 'Α-&ήνα 1948, σελ. 141 -142. 

r 
I 

•Η &.ρχιεπισr,οπ1Ί Δημητσά,•ης καί 'Αqγuρο:r.άστρου 

."'"-f: άr)tf'o~d~ · . ·· ·. 
U)ιι<-Υ:nι ""·"-' r·' Α··~.ι:. ·'':VΕί'' ~..:.ι ο· ~P'~Ji'f'ι!IΦ<J,wι 11, 1 

• Ί :il 

Πατριαρχικiι έπιστολι) Σωφρο·νίου Α' Καρκαλά, πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, 

πρΟς τΟ\• ιiρχιεπίσκοπο'\' Δημητσάνης, κατό. Φεβροuάριον 1609, 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ETAIPEIAit ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠC>ΥΔΩΝ 'Έτcι; Κ' 15 
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λου 1
• 'Απερχόμενος Εκ τΎις μονης τiiς μετανοίας αύτοϋ ό Σωφρόνιος συναπε· 

κόμισε χειρόγραφον κώδικα τοϋ ιδ' αϊώνος, περιέχοντα λόγους τών Πατέρων 
κλπ., fιδη δε &ποκείμενον είς τ1lν βιβλιο{}ήκην του πατριαρχείου "Ιεροσολύ

μων. 'Εν τι$ Εσχάτq;ι φύλλφ τοϋ Εν λόγι:ρ κώδικος ύπάρχει τΟ &κόλου8'0\', 
ίδιόχειρον πιilανόπατα, σημείωμα τοϋ πατριάρχου; τοβ{ιβ)!.Ιω ύπάρχ( ει) τijς 
Ιlαναγίας του Φιλοσοφου Πόλοπόνισως. f Σωφρόνιος ελέφ {}εου πατριάρχης 
τi]ς άγίας πόJ.εως ~Ιερουσαλ1}μ 2 • 

'Εκ της &νωτέρω Επιστολfjς του πατριάρχου καταφαίνεται Οτι ούτος 
ύπfiρξεν υίΟς Κωνσταντίνου 'ιερέως καΙ "Ελένης πρεσβυτέρας, Εχων &δελφο\Jς 

τρείς, Θεόδωρον, Σταμάτιον καl ΛΤικόλαΟ1', 'ιερείς πάντας. 'Εν φ. 29α του χει~ 

ροyράφου κτητορικου κώδικας τiiς μονf)ς του Φιλοσόφου, ηδη &ποκειμένου Εν 
τii) παρa τii δημοσ(g βιβλιο!Jήχη τi'jς σχολi'jς Δημητσάνης Ίστορικii) Άρχε(φ, 

άναγινώσκομεv Εν τfj σελίδι τών προίJέσεων τών ίερέων: Θεοδόρου· Στα
μάτη· Κονςαντή· τών ίερέων· είναι καρκαλέη dπδ Διμιτζάνα_ τοVς έγραψε ό 

πατριάρχης διd τd lερα δπου έβα).ε εlς το μοναςt}ρη a. "Ο πατηρ Κωνσταν

τίνος καl οί &δελφοl Θεόδωρος καl Σταμάτης τοϋ Πατριάρχου φαίνεται Οτι 

δεν Εζων, κα{}' 11ν Εποχfιν ό Σωφρόνιος &πέστελλε τα ίερα άμφια εΊς τΟ 

μονασηlριον τοϊi Φιλοσόφου καl τ1lν Επιστολην μετΟ: τών &ρχιερατικών-αν 

βεβαίως δΕν πρόκειται περl τΟΟν αϋτι:Ον &μφίωv-πρΟς τΟν &ρχιεπίσκοπον 
Δημητσάνης. Δια τούτο οί Φιλοσοφίται μοναχοl Εσημείωσαν τα Ονόματα τών 

νεκρών εi.ς τΟ δίπτυχον τiiς προίtέσεως, δια να γίνεται, κατα __ τ_α κεκανονι
σμέvα, τΟ ύπΕρ άναπαύσεώς των μνημόσυνον, ό δΕ Σωφρόνιος τΌν Επιζώντα 
·&δελφόν του παπα-Νικόλαν άSρισεν Επίτροπον δια τ1)ν διαφύλαξιν καl πάσαν 

Εν γένει μέριμναν περl των δωρη{}έντων ά:ρχιερατικι7)V άμφίων, όμιλων καl 

περl τών διαδόχων αϋτοϋ, Ίlτοι τc'Ον υίών του 'Ιωάννου~ Κωνσταντίνου, καl 
Γεωργίου, καl τών τέκνων αϋτών, Θεοδώρου υίοϋ τού 'Ιωάννου, καl Χρι

στοδούλου υί.ου τού Γεωργίου, μετU τών ύπολοίπων των &δελφίίJν, οϊτινες 
ήσαν Ολοι Καρκαλfiδες. 

ΚατCι. ταUτα, οί δύο μνημονευόμενοι ίερείς, Νικόλαος καl Χριστόδουλος, 

ήσαν πάππος καl 8γγονος, εύρισκόμενοι Εν τfi ζωή κατCι. τΟ 1609 καl μετ' 
α{Jτό, ό μεν πάππος είς τΥιν Εξοδον αύτfiς, ό δε Εγγονος πι{}ανώς εlς την 

άκμ1lν. cσ Εκ τούτων πάππος, ό γηραιΟς παπα- Νικόλας, εχων σύζυγον 1\ίη-

1 Χ ρ υ σ ο σ τ. Π α π α δ οπού λ ο υ, Ίστορία τfjς εκκλησίας Ίεροσολύμω,•, 
σελ. 487. 

2 'Α-&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, •1εροσολ. Βιβλιο-&ήκη, τόμ. Β', 
σελ. 579. 

· 
3 Έν δΕ: τψ φ. 80α του αυτοί:i κώδικας άναγι·νώσκομεν: Έλένη Σταματικη Θεο~ 

δόρα τW1• πρεσβητέρω1, εί1•αι τοϋ Ίεροσολήμ(ων). Άκριβ&ς είναι τό: αlιτιi όνόματα, 

ώς τά σημειοL εtς τΟ γράμμα του ό Σωφρόνιος. 
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λίτζαν πρεσβυτέραν, ΚαρκαλCίς τΟ Επίκλιον, ήτο ό πατηρ τοϊi Θεοφάνους, τοϋ 

διαδεχ&έντος τον Σωφρόνιον ε1ς τi}ν πατριαρχεiαν 1ν τfi &γtζ< πόl,ει (1608-
1644) '. Οtτως, εν φ. 80α τοϋ μνημονευilέντος κιΔδικος τijς μονiϊς Φιλοσό
φου aναγινώσκομεν : Μηλ,]τζας πρεσβητέρ( ας) του Ίεροσολήμων >j μ1]τηρ· 
έν δε φ. 29α: Νηκολάου ίερέως δποϋ έγραψε ό πατριαρχης έκ Διμιτζανας. 

ΠρΟς τΟν πατέρα αυτοίί παπα- Ν ικόλαν ό πατριάρχης Θεοφάνης &πέστειλε 

κατα τΟ Ετος 1611 χειρόγραφον κώδικα τοίί XVI αΊώνος, περιέχοντα Νομο
κάνονα Μανουi}λ του Μαλαξοϋ, ηδη aποκεiμενον μεταξu τwν χειρογράφων 

τiiς Χριστιανικi'jς Άρχαιολογικi'jς 'Εταιρείας (aρι!J. 1761). 'Εν φ. 243β τοϋ 
κώδικας τούτου άναγινώσκομεν: f τΟ παρcbν νόμιμον δο{}είη τοϋ πα(πδ.} 
νικολάου του καρκ~λfi έν χώρα δημητζάνα, ί'να καί ή χώρα όπ6ταν έχουν 
αύτδ είς χρήαν διd νd {}εωροϋσιν έχέτω διd του το παρέχομ( εν) Ι ίνα κ( αl) 

ήμείς μνημόσυνον lχομεν οϋτως άπόφαιν6με{}α Ι Έν έτη ζρι{}', Ι άπΟ 
Χ(ριστο)ϋ αχια' (=1611), lν(δικτιών)ος {}'•. 

(Επομένως, τα Επώνυμα Ονόματα Καρκαλάς καl Καράκαλλος άνήκουν 
είς μίαν καl t1Ίν αϋτην οίκογένειαν Εν Δημητσάνη, Εξ ης προiiλ-&ε καl τΟ πα
λαιΟν τοπωνύμιον Καρκαλού, την άρχην Εχον έκ τού τύπου Καρκαλάς. Έκ 

τiiς Εν λόγι:ρ μεγάλης οίκογενείας τών Καρκαλάδων καl Καρακάλλων τΥjς Δη
μητσάνης, γνωρίζομεν καl Cί.λλα Επιφανi) μέλη, οlα : α') ό μητροπολίτης Μο· 
νεμβασίας Ν εόφυτος, Οστις Εκτισε δαπάναις αύτοU τΟν παλαιΌν ίστορημένον 

Εν Δημητσάνη ναΟν του Ταξιάρχου Μιχαήλ, κατα τfιν συνοικίαν τiiς πλάτσας, 
το ετος 1635 ,. β') ο &πο Ν ικομηδεiας ο1κουμενικος πατριάρχης Κύριλλος ο 

Ε' κατα τα μέσα τοίi ι η' αίόJνος 4 ' γ') ό Επίσκοπος Μεθ·ώνης "Άνitιμος, ό 

1νεργwς aναμιχilεlς είς τα τοϋ κινήματος του 1770 κα\ καταφυγwν είς Τερ-

ι Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Έν&' ι±νωτ., σελ. 487 κέξ. Πρβλ. και Κυ

ρίλλου 'Α&ανασιάδου, Τό. κατό: τΟν ιiοί.διμον Θεοφάνη, ->;Σωτήρ», τόμ. ΙΒ'. 

(1889), σελ. 18 κέξ. 
' 'Α&. Π απ α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ α μ έως, 'Έν&' δ.νωτ., τόμ. Γ', εν Πετρου· 

πόλε ι 1897, σελ. 265- 266. Γ. Λ α μ π ά κ η ς, «Δελτίον Χριστιανικfις , Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας», τόμ. Β' (1894), σελ. 44 · 46. Ν. Α. Β έ η, Κατάλογος τών χειρογρά

φων τfις Χριστιανικi)ς Άρχαιολογικfjς •Εταιρείας, Α{!τόf}ι, τόμ. ς· (1906), σελ. 88. 
s Περισσότερα περt τοϋ Μονεμβασίας Νεοφύτου βλ. Τάσο υ Γ ρ ι τ σ οπού

λ ο υ, Νεόφυτος Καράκαλλος, μητροπολίτης Μονεμβασίας ό εκ Δημητσάνης, «' Α&ηνCi», 

τόμ. ΝΓ', 1949. 
4 Περ! τοίi ι±νδρΟς βλ. α') Γ. I. Κ α ρ β ε λ ii, Ό οtκουμενικΟς πατριάρχης 

Κύριλλος ό Ε' ό εκ Δημητσάνης, Muskegon- Michigan (εκδότης Κ. Ι. l{αρβελCiς), 
1930· β') Ε. Σ αβρά μη, Ή πρώτη κα&αίρεσις τοϋ οLκουμενικοϋ πατριάρχου Κυ

ρίλλου Ε' τοϋ Καρακάλου, «'Επετ. 'Εταιρ. Βυζ. Σπουδών», τόμ. Ι' (1933), σελ. 171 
κέξ. · γ') Γ ε ρ μ α'\! ο ϋ, μητροπολίτου Σάρδεων καl Πισιδίας, Συμβολi] είς τούς πα
τριαρχικούς καταλόγους Κωνστα·ντινουπόλεως άπΟ τijς άλώσεως καt έξijς, μέρ. Β' 
(1702 -1936), εν Κω,•σταντινουπόλει 1938, σελ. 52, έν{}α ύποσ. 66 εlιqεία βιβλιο· 

γραφία, 
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γέστην 1
, καl Cί.λλοι 2

• 'Ίσως ή προκειμένη οίκογένεια τών Καρκαλάδωv> 

Καρακάλλων Εχει σχέσιν τι ν& πρΟς τΟν χρονικώς λίαν &πομεμακρυσμένον μη· 

τροπολ[την Νικομηδείας Καράκαλλον, δστις το ι!τος 1289 έχειροτόνησε τον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ά-&ανάσιον s, καl πρΟς τ&ς όμωνύμους μο

νιΙς Ναυπλίου καl άγίου 'Όρους, σχετισ&είσας πρΟς τΟν ρωμαίον αυτοκρά

τορα Άντώνιον Καρακάλλαν 4
• ~ Αλλα δι& μίαν τοιαύτην 8ρευναν ελλείπουν 

παντελώς τα σχετικ& στοιχεία. 

Ό Σωφρόνιος, άποστέλλων τ& &ρχιερατικδ. άμφια είς τfιν άρχιεπισκο· 

πην τΥίς ίδίας αVτοϋ πατρίδος, καl προφανώς εκτιμών κατ' άξίαν αVτά, φι· 

λοδοξεί ν& φυλάσσωνται καλώς καΙ. ν& χρησιμοποιώνται ύπΟ τών κατ& και

ροUς άρχιεπισκόπων, οϋτως ΟSστε καl αUτΟς ν& 8χη τΟ μνημόσυνόν του καl ή 

οΙκογένεια τών κληρικών Κaρκαλάδων, είς χείρας των Οποίων ενεπιστεύ&η 

τα άρχιερατικά, να 8χη τfιν τιμ1lν να συγκαταλέγεται-ώς γράφει-εlι{}Uς 

μετ& την οΊκογένειαν τών Λαμπαρδάδων 5 καl Τζασάδων 11
, o't πρώτοι των 

Οποίων ύπΥίρξαν καl o't «κτήτοραις τi]ς έπισκοπi]ς», κα&ΟJς ρητώς άναφέ

ρει 7
• Ό προκείμενος χαρακτηρισμΟς «κηjτοραις τijς έπισκοπijς» νομίζομεν 

δτι άναφέρεται είς τΟν μητροπολιτικΟν γα0ν τΥις Άγίας Κυριακfiς. ςΗ οίκο

γένεια Λαμπάρδη καl Λαμπαρδοπούλου U'πfiρξεν Οντως ή διαπρεπεστέρα επl 

τουρκοκρατ[ας έν Δημητσάνη, &ναδείξασα δημογέροντας καl έξόχους κληρι· 

κούς, οίον τΟv πατριάρχην <Ιεροσολύμων ΠαΊ~σιον 8
, διάδοχαν τού Θεοφά-

ι Περ\ του &νδρΟς προσήκει να γραφίϊ ίδία μονογραφία. 
2 Καράκαλλοι i']σαν καi οί ΝαζαρΕτ ΠαLσιος, Κορώνης Παίσιος, περί &ν δΕν 

Εχομεν πολλας είδήσεις καt αUτΟς ό &:γιος Γρηγόριος ό Ε'. Προχείρως περt της οίκο

γενείας Καρακάλλων βλ. τα ύπΟ Ν. Α. Β έ η, «ΈγκυκλοπαιδικΟν Λεξικόν», Μπαρτ 

καl Χίρστ, τόμ. Ζ' (1907), σελ. 411 (συμπλήρωμα). 
~ Μ. L e Q u i e n, Oriens Christianus, τόμ. Ι, Παρίσιοι 1740, σελ. 596. Μ. 

Κλεωνύμου-Χρ. Παπαδοπούλου, Βι-&υνικά, η επίτομος μονογραφίά της 
Βιitυ'\•ίας καl των πόλεωγ αUτijς, Εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σελ. 108. 

4 Σ π. Λάμπρο υ, ΤΟ Ονομα των μονών Καρακάλλου 11 Καρακαλa, «Νέος 
Έλληνομν.>, τόμ. Η' (1911), σελ. 236 · 237. Πρβλ. τόμ. Θ' (1912), σελ. 241. 

ι; Ή C'ιρχαιοτάτη πασών των έν Δημητσάνη οίκογενειών, τ1lν &ρχi}ν &νάγουσα 
είς τΟν ίδρυτi]ν της μονijς του Φιλοσόφου Ίω. Λαμπαρδόπουλον ~ Φιλόσοφον καΙ ιΞπi 

μία'\' χιλιετηρίδα σφζομέ'\'η μέχρι σήμερον. Έκ του τίτλου φιλόσοφος ή οίκογένι::ια 

διεκλαδίσ&η είς Λαμπάρδη καi Φιλοσοφοπούλοu. ΤΟ Φιλόσοφος &παντft δια μέσου 
τ&ν αlώγων καl μέχρι σήμερον και όJς βαπτισηκόν. 

11 'Η οίκογένεια αϋτη Τζάση CιπΟ πολλου Εξέλιπεν ε'-' Δημητσάνη. Μέλη α\Jτfjς 

συναντιΟμεν είς σημειώματα κτητορικών κωδίκων τ&ν πέριξ μονιΟν, π.χ. Παναγιώτης 

Τζάσης, εν έτει 1624, παρίσταται όJς μάρτυς άγοραπωλησίας &γροϋ, εν σημειώματι 
του κτητορ. κώδ. της μονfjς ΛίμυαλcΟν (φ. 22α). 

7 Βλ. Ο.νωτέρω, σελ. 224, στ. 29. 
8 Περl του &νδρΟς ύπάρχει ϊδιον παλαιΟν μελέτημα: Κ υ ρ ί λ λ ο υ Ά {}α ν α

σ ι ά δ ο υ, Τα κατα τόν &οίδιμον ΠαΊ':σιον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων, «Δελτίον "!στορ. 
καί Έ{}vολ. Έταιρείας», τόμ. Δ' (1892 -1895), σελ. 211 κέξ. 

" ! 
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νους, τσUς μητροπολίτας Νικομηδείας Νεόφuτον καl Δράμας 'Α&ανάσιον, 

κατCι τCtς &ρχcΧς τοίi ιζ' αlώvος, τΟν Σερρών Παρ&ένιον, πρΟ τώv μέσων 

τοίi ιη' αιωνος, τΟν 8-&νομάρτυρα ~Ανανίαν, μητροπολίτην Λακεδαιμονίας 

κατCι τα μέσα τοϋ ι η' αlώνος, τΟν Βρεσ{Μνης Κύριλλον, Θεοφάνη &γνώστου 

Εδρας, κλπ. ΕΊς τΟν Νικομηδείας Νεόφυτον καl ϋ.λλα μέλη τfjς οlκογενείας 

Λαμπάρδη Οφείλεται πράγματι ή ϊδρυσις, ή άνακαίνισις, ό καλλωπισμΟς καl 

Cί.λλαι δωρεαl τσϋ ναού τfjς "Αγίας Κυριακfjς Εν Δημητσάνu 1
• Έκ τfiς έπι

στολfjς τού Σωφρονίου. &κριβώς πληροφορούμε{tα δτι είς nlv Εν λόγφ οLκο

γένειαν Οφείλεται συλλήβδην πασα ή περl τΟν μητροπολιτικΟν ναΌν μέριμνα. 

CH ανωτέρω Εκδιδομένη πατριαρχικi) Επιστολi) άπευ&ύνεται πρΟς τΟν 

άρχιεπίσκοπον Δημητσάνης δ:νωνύμως, τΟν Φεβρουάριον τού 1609. ΤΟ έπόμε
νον 8τος 1610, κατ& μfινα Αϋγουστον, άρχιεπίσκοπός τις Δημητσάνης 

ύπέγραψε μετα τοίί μητροπολίτου Μονεμ.βασίας Γερμανοίί συνοδικΟν συγχω· 

ρητήριο:v γράμμα τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου ΒΊ άvα
φερόμενον εiς τΟν &άνατον τοίi μητροπολίτου Μυτιλήνης Πα'ίσίου, «δστις 

άπο&ηlσκων~ώς &ναφέρεται~οVδΕν άλλο επαφfικε πλην ών άφιερώσατο επl 

ζωfις α\Jτοϋ ... » 2 • Λόγcρ φ&ορας τού εγγράφου, δΕν μάς παραδίδεται καl 

εντεϋ-8-εν τΟ Ονομα τοϋ άρχιεπισκόπου. Είναι Ομως ούτος Άi!ανάσιος, δστις 

κατ& Σεπτέμβριον τού ίδίου 8τους 1610 μετδ. τού Χριστιανουπόλεως Συμεών, 
Μονεμβασίας Γερμανού κ.Cί.. συνυπογράφει σιγίλλιον τού αύτού πατριάρχου 

Νεοφύωυ Β', δο&Εν τψ μητροπολίτη 'Αγκύρας Παρ{}ενίφ, είς δν &πεδό&ησαν 

χωρία τι ν& τfις μητροπόλεώς του s. Οϋτως 8χομεν: 
α') Άνώνυμον &ρχιεπίσκοπον Δημητσάνης, ιΊ.ποδέχτην τflς επιστολf]ς 

τοϋ Σωφροv[ου (Φεβρουάριος 1609). 
β') 'Α&α.νάσιον άρχιεπίσκοπον Δημητσάνης, Οσ;ι.ς εUρε&εlς εΊς Κωνσταν· 

τινούπολιν καl πι&ανώς μετέχων τfjς Ί. Συνόδου, Uπέγραψε κατ" ΑVγου

στον κα\ Σεπτέμβριον 1610 τα aνωτέρω δύο γράμματα. 
γ') Άδήλου χρόνου &ρχιερέα, πρψην Δημητσάνης Άθανάσιον, μν-ημο

νευόμενον εν τψ γνωστδ) καταλόγcρ τών εκ Δημητσάνης άρχιερέων 4
• 

1 Βλ. πρΟς τΟ παρόν : Γ. Ι. Κ α ρ β ε λ a, 'ΙστορικU. σημειώματα. <Q μητροπο
λιτικΌς ναΟς της άγίας Κυριακης Δημητσά'\•ης, Εφημ. «'Η Φων1ι της Γορτυνίας», έτ. 

ΙΑ', φ. 293,14 'Ιουλίου 1947. Πρβλ. τοϋ α1';του, Έπιφα'\•εϊς Γορτύνιοι έπl 

Τουρκοκρατίας, «Γορτυν. 'Ημερολόγιον», έτ. Γ' (1948), σελ. 4-5. Δια τΟν σημε
ρινόν ναΟν της αγιας Κυριακfις, τΟν καταλαβόντσ. ηΊν ·&έσιν του κατεδαφισ&έντος 

παλαιοίi δ.πΟ τοϋ 183-t, βλ. Α. Ζ & χ ο '\' 1 «'ΑρχαιολογικΟν Δελτίον», τόμ. Η' (1923), 
σελ. 68 • 69. 

2 'Α<&. Π α π α δ οπού λ ο υ -Κ ε ρ αμέ ω ς, Μαυροyορδάτειος Βιβλιο'θ·ήκη, 

τόμ. Α', Εν Κωνσταντινοuπόλει 1884-1886, σελ. 173. 
3 Παράρτημα περιοδ. Έλλην. ΦιλολογικοU Συλλόγου Κω-vστα'\•τι'\•ουπόλεως, 

τόμ. Κ'· ΚΒ" (1892), σελ. 98. 
4 Κ&δ. Φιλοσόφου φ. 130α, 5ος, ευί}ύς μετα τούς: α') πατρ. 'Ιεροσολύμω"ι• 
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δ ') "Α "δ " ' 'Α~" ' Κ ' νευ ε ρας αρχιερεα vα\ιασιον οντογιαννην, 

Εκ Ζυγοβιστίου είχεν άποκη1σει 'ιδίαν περιουσίαν εγγUς 
&πέ&ανε δε προ τοϋ !!τους 1638 '. 

δστις καταγόμενος 

τοϋ χωρίου του, 

cy πο-θ-έτομεν Ο τι πρόκειται περl ΕνΟς καl τοϋ αύτοϋ προσώπου, δηλ. 
&ρχιεπισκόπου Δημητσάνης ~Α{Jανασίου, Οστις είχεν οϊκογενειακΟν Ονομα 

Κοντογιάννης, uπfiρξεν δ άποδέκτης τοϋ γράμματος τοϋ Σωφρονίου (1609) 
καl uπέγραψε τα συνοδικa γράμματα τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου Β' (1610). 
co Ά-&ανάσιος ούτος φαίνεται δτι είχε παραιτη-&η πρΟ τοϋ ετους 1620 τiiς 
&ρχιεπισκοπfjς αύτοϋ, δτε, ώς ε'ίδομεν, ή Δημητσάνα συνηνώ-&η μετU. της 
Λακε~αιμονίας. ΈντείJ{}·εν είς τΟν Ά-3-ανάσιον άπέμεινεν δ τίτλος τοϋ πρc[Jην. 
Ή i!.ν λόγφ ~παγωγΎ] τijς Δημητσάνης εiς τΎ]ν μητρόπολιν Λακεδαιμο

νίας ύπfιρξεν Εργον τοϋ μητροπολίτου αύτfjς 'Ιωάσαφ, Οστις, Ενδ~αφερόμενος 

δια την ε'ίσπραξιν τών ετησίων αύτοίί δικαιωμάτων, δΕν ηύνόει τfιν ϋπαρξιν 
τfjς &ρχιεπισκοπf,ς Δημητσάνης. cH πληροφορία, περl &ναποσπάστοu της 

Δημητσάνης μετα τijς Λακεδαιμονίας κατα το 1620, επαληi!εύεται καl i!.κ τοϋ 

δτι εlς τΟ κατU. Μάιον του 1624 άπολυfl-Εν -δπΟ Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως 
σιγίλλιον, πρΟς άνανέωσιν τfiς σταυροπηγιακfiς άξίας τΥjς μονfjς τοίi ΦιλοσόR 

φου, αϋτη Ορίζεται κειμένη εΊς τfιν Επαρχίαν τοϋ μητροπολίτου Λακεδαιμο-

Σωφρόνιο'\' 1 β') πατρ. Ίεροσολύμων Θεοφάνη, γ') Δρriμας Ά-3-ανάσιον, δ') Παλαιών 

Πατρών Θεοφάνη, tήσαντα πρΟ τών μέσων τοϋ ιζ' αt&νος. ΈντεϋfJ-εν: Ίε ρ. Β ο

γ ι α τ σ η ς, «Εύαγγ. Κ1lρυξ», Η' (1864), σελ. 505. Ε. Κ αστό ρ χ η ς, Α\ιτό{}ι, Θ' 

(1865), σελ. 128. Τ. Κανδηλώρο ς, Δημητσάνα, σελ. 24 (9ος). Γορτυνία, σελ. 

150, 3ος. 
1 Εtς χεtρας 1Ίμών εύρίσκεται τΟ άκόλου{}ον δγγραφον : 
f ό Δακεδαιμονlας μ(ητ)ροπολί(της) Ίωάσαφ: 

Έπειδ1) lτελεύτησεν δ Έπlσκοπος "Α~ωιάσιος καi κατέJ.ειπεν περιβόλιον, τΟ Wν έν 

τώ Ζυγοβυςείω δ.ντίπερα, τΟ δποϊο1ι τΟ έπροσυλώσαμεν ήμοίς εlς τΟ μοναςήριον τijς 

ύπεραγl(ας) Θ(εοτό)κου τών Μυαλλών :vCι: μέΡει άδιάσπαι;ΌΥ καΙ δ.μετακίνητον ά..οΟ τoiJ 

{}είου κ(αl) ίεροϋ τούτου μοναςηρίου· άπΟ τήν σι]μερον μέχρι τfjς συντελεί(ας) τοϋ αίώ-

1'ος δςτις {J(x βουλι{}εϊ &πΟ ξενώσαι τΟ αVτΟ περιβ&λιον, &πQ τΟ μοναςήριον αVτΟ njς 

lιπεραγί(ας) Θ(εοτ&)κου, ίερομΕψος, ή λαί'κΟς νά εlναι καi νιΧ διά μένει &φωρισμέ1,0ς 
παριΧ τfjς άγί(ας) καl δμωουσίου κ(αl) ζωοποιοϋ, κ(α1) άσυγχύτου, τριάδος, τoiJ 

π(α;Jρ(Ο)ς, κ(αl) τοϋ υtου, κ(αl) τοϋ άγίου πν(εύματο)ς τoiJ ένΟς τfj φύσει μόνου {}(εο)ϋ 

-κ(αι) κατηι}αμέψος, κ(αl) &συγχώρητος l!ν τε τψ νiJν αίώJΙt, κ{αl) lν 'τφ μέλλοJΙτt κ(αί) 

μ(εJτ(Ο.), {}~ν~τ(ον) άλλυτο; κ(αi) τυμπανιαίος κ(αi) ψQ. έχει κ(αi) η}ν ύπεραγί(αν) Θ(εο
το)κο1' αντιδικον lv ιjμέρα τiJς κρίσεως· δ{}εν εlς' &σφάλλειω• έγεννετο κ(αί) τΟ παοΟv 

τ~ς _ιlrιj_ετέ)ρ(~ς) ταπεο,ότητος γράμμα, κ{αί) lδώ{}η τfj διαλυφfJείσει μονfj· lν lτει 
αφχ<ιJ}:ΙιJηφ, εν μηνί' Φευρουαρίφ. Βλ. καi Τάσου Γριτσοπούλου, Μονl) ΑL

ι:ιυα~.ους, σελ. 12, 14, 33- 34. 'Ίσως ό Ά-&ανάσιος οίίτος Κοντογιάννης, ό ξχων π~
;ι~ο~ι~ν πλησ~ο~ το~ ναοίί τ?ύ άγίου Ά#ανασίου, ύπijρξεν ό κτίτωρ τού ναοϋ, 
επ ονοματ~ _του ομωνυμου του αγίου τιμωμένου, δστις βραδύτερον απέβη μετόχιον 

τijς Αiμυαλούς. Τ. Γριτσόπουλος, Αύτό-&ι, σελ. 33-34. ' 
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νίας J, oVχl δΕ τοϋ &ρχιεπισκόπου Δ,ημητσάνης, ενφ εΊς σιγίλλιον άπολυ-ΙΗ:ν 
προ τοϋ 1620 ~πο Τιμο/Jέου Β' (1614 -1622) ύπlρ τfjς μoviiς Α1μυαλοϋς, >i 
μονiι Ορίζεται κειμένη εν τίϊ επαρχίq; τfiς &ρχιεπισκοπfiς Δημητσάνης 2 • Οϋ
τως εκτοτε ό 'Ιωάσαφ, μητροπολίτης Λακεδαιμονίας καl κυριάρχης Δημη
τσάνης, &παντζi είς διαφόρους πράξεις ώς τοιοϋτος εν τίϊ περιφερείg ταύτη 3 • 

'ΑλλU. καl 1i δευτέρα συγχώνευσις τfjς Δημητσάνης μετU τfjς Λακεδαι
μονίας δΕν Εκράτησε πολύ 1 διότι 1 ι'Ος ε'ίδομεν, διU πράξεως τοίi πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Παρ{iενίου Α' τοϋ Γέροντος (7 'Ιουλίου 1639- 8 Σε
πτεμβρίου 1644) 4 &νασυνέστη )i &ρχιεπισκοπ11 αποκτήσασα 'ίδιον &ρχιεπί
σκοπον Κύριλλωι. Τ1lν πληροφορίαν εχομεν εξ αUτοϋ τοϋ μνημονευ-θ·έντος 
fιδη γράμματος ~Ιερεμίου Γ' τοίJ &πΟ Καισαρείας, &πολυ&έντος κατα Δεκέμ
βριον τοϋ ετους 1718, εν-&α βεβαιοϋνται τα &νωτέρω: «καfJWς τΟ προσκομι
σ{}εv τiJ πατριαρχικfί Συνόδφ lσον πράξεως τοV έν μακαρίcι: τfj λ1}ξει πα
τριάρχου γέροντος κiιρ Παρ{Jε,ιίου, δο{J·είσης τι{J κατ' έκεί11ο καιροϋ άρχιερα

τεύσαντι έν αVτiJ κυρ-Κvρfλλφ» 5 • Ή &νασύστασις αϋτη της &ρχιεπισκοπfις 

Δημητσάνης, εκ συγχύσεως προφανώς, Ε-&εωρ1l-θη ώς νέα συγχώνευσις μετα 
τfjς Λακεδαιμονίας, γενομένη υπ Ο του πατριάρχου Παρ-& εν ίου του Α' G. Φαί
νεται εν τούτοις Οτι δΕν εκράτησε πολU 1i άνεξαρτησία τfiς &ρχιεπισκοπfΊςΙ 
κα&ΟΟς καl εΊς αVτΟ τΟ γράμμα τοϋ ~Ιερεμίου προστί-θεται : «l:'πειτα δε ούκ 
οlδ' δπως έψ&ασεJ' έγω{Νjναι παραλόγως ηj έπαρχίq. Λακεδαιμονίας καί Ύjν 
ύπδ η)ν έ~ουσίαν τοϋ κατd: καιροVς μητροπολίτου Λακεδαιμοιιίας μ,έχρι τοϋ 

1•vν (=1718)» '· 
Πότε &χριβώς εγενετο 1l νέα (τρίτη) συγχώνι:υσις δΕ:ν γνωρίζομε~·. Πάν· 

τως επ\ τοϋ μητροπολίτου Λακεδαιμονίας Γαβριi1λ (1641 κέξ.) >i Δημητσάνα 
είχε σuγχωνευitΥj. Διότι συναινέσει αιΊτοϋ τούτου τοϋ Λακεδαιμονίας Γα-

1 το γράμμα είναι ά-νέκδοτον, απόκειται δε έ·ν τQJ κατά η'τν δημοσ{αν βιβλιο
{}ήκην τijς σχολfις Δημητσάγης τοπικίρ "Ιστορικcfι Άρχείφ Γορτυνίας καΙ 'θ·έλει περι· 
ληφ&η εiς τΊlν έτοιμαζομένη'\' πρΟς Εκδοσιν ίστορίαν τfjς μονfjς Φιλοσόφοu: 

2 Τάσο υ 'Α{)', Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Ή παρ δ. η'1ν Δημητσάνο,ν μο'\'Ίl Πανα
γίας τijς Λίμυαλούς, σελ. 12. Πρβλ. Δ. Α. Ζακυ'fi·ηνόν, οκ'Ελλην~κά», τόμ. Β' 

(1929), σελ. 42ό, στ. 25. 
8 Βλ. ανωτέρω, σελ. 229, ύποσ. 1. Πρβλ. Τ. Λ. Γριτrτόποuλο''• "ΕνΟ·" 

άνωτ., σελ. 10 --11, 
.ι_ Γ ε ν ν α δ ίο υ Μ. , Λ ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ (μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως καl 

Θείρων), Φωτίεως Βιβ.λιο-&ίικη, μέρ. Α', έν Κω,•σταντινουπόλει 1933, σελ. 211. 
Πρβλ. &·νωτέρω, σελ. 218, υποσ. 4. 

G Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοi πίνακες, σελ. 569. Ε. Σ αβρά μ η ς, "Εν--&' 
&νωτ., σελ. 220. Αί πηγαl έξ ων &ντλεi: ό μακαρίι:ης ΓεδεΟ)ν πολλάκις παρέχοuν δι· 
φοροuμέ·νας πληροφορίας, ώς &ά ίδωμεν καl εU-Gύς κατωτέρω. 

7 'Α{}, Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, ΊεροσολυμιτικΊ'J Βιβλιο-&ήκη, τόμ. 

Δ', σελ, 376. 



232 Τάσου 'Α&. rριτσοπούλου 

βριήλ, ώς κυριάρχου τfjς Επαρχίας, τΟ μοναστ1lριον τών άγίων Θεοδώρων, 
πλησίον Πύργου, Νεμνίτζας καl Άργυροκάστρου κείμενον, έν τfi άρχιεπι
σκοπϋ Δημητσάνης, έγένετο σταυροπηγιακόν '. 'Εξ άλλου, ό Γαβριijλ έβε

βαίωσε γράμματα δωρητήρια καl μετ' αVτΟv ϋ.λλοι μητροπολίται Λακεδαιμο
νίας ένεργοίiν illς κυριάρχαι τijς περιοχijς '. 'Εν δ8 πατριαρχικψ διαζυγίφ 
γράμματι τοϋ πατρ. Διονυσίου, κατα τΟ 8τος 1679, μεταξV Κανέλλας καl 
Κανέλλου, υ'Lοϋ Δημητρίου, &πΟ χώρας Στεμνίτσας, αϋτη χαρακτηρίζεται τfjς 
Επαρχίας Λακεδαιμονίας 3 • 

Ή τελευταία ύποταγ1] τijς Δημητσάνης έκράτησε μέχρι τού Δεκεμβρίου 
1718, κα{}' δλψ δηλ. τijν διάρκειαν τijς 'Ενετοκρατίας καl πέραν α~τijς. 
Λήγοντος δμως του 8τους 1718 σί έν τfi Επαρχίg «άπαζάπαντες χριστιανοί, 
μη φέροντες έν στερ1}σει διάγει ν γ1'ησίου άρχιερέως προσέδραμον [ είς την 
πατριαρχ. Σύνοδον έπl πατρ. clερεμίου Γ'} διd κοινijς αύtών άναφορfiςι 

ζητοϋντες χειροτονη{Ηjναι έν τtJ έπαρχίq ταύτn γνήσιον καl νόμιμοv άρχιε
πίσκοπον ... >>. ~Η Σύνοδος τfiς Μ. 'Εκκλησίας Εκρινεν δτι, κατd τοVς ίεροUς 
νόμους τi\ς έκκλησίας, i!πρεπεν έν Δημητσάνη νa χειροτονη&fi γνήσιος aρχιε
ρεύς, <<tf.τε δη τtJ έπαρχίq. oVσn ούκ όλιγαν{}ρώπφ καl δεομέη7 άρχιερατικijς 
έπιστασίας .. ,, δυσl δ' έπαρχίαις ένα έπίσκοπον έπιστατείν πρΟς τφ άδυνάτφ 
καl παραλόγου ά1ιαφανέντος» 4 • 

v 

;ΑναΚεφαλαιοίίντες τα μέχρι τοίίδε είρημένα, παρατηροUμεν δτι ή άρχιε
πισκοπη Δημητσάνης καl Άργυροκάστρου: 

α') ίδρύ{}η πρΟ τοϋ τέλους τοϋ ις' αίώνος· 

β') μεταξv τών έτών 1605-1607, έπl τijς β' πατριαρχείας τού πατριάρ
χου Ραφαijλ τού Β', συνεχωνεύ{}η το πρώτον μετa τi\ς μητροπόλεως Λακε
δαιμονίας, &φ• ής δμως ταχέως &πεσπάσ{}η' 

1 Π. Π απ α ζ α φ ε ι ρ ο πούλα u, Με&υδριάς 1 σελ. 167. 
2 Π.χ. ΣυμεΟJν Στεφανόπουλος 1665, Καρuοuπόλεως "Αν&ιμος, ώς έπίτροπος 

τοϋ Λακεδαιμονίας, κατΟ: τό 1688, Γε\'νάδιος, Θεοδώρητος κλπ., περί ών {}έλομεν 
διαλάβει έν τfi παρασκευαζομένη μελέτυ ήμών περt τfις μητροπόλεως Λακεδαιμονίας. 
Βλ. πρΟς τΟ παρΟν Τάσον Α. Γριτσόπουλον, "Εν&' άνωτ., σελ. 16,17,
ύποσ. 2, σελ. 20 κλπ. Τ ο ϋ α υ τ ο ϋ, Μητρόπολις καi μητροπολιται Λακεδαιμονίας 
κατα τ1lν "Ενετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριηlς ό έκ Δημητσάνης, «Θεολογία», τόμ. 
Κ', 1949, 

11 Γ ε ν. Μ. • Α ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, "Εν&• άνωτ., μέρ. Β' 1 Εν Κωνσταντινουπό
λει 1935, σελ. 152. 

4 'Α-&. Π α π α δ οπού λ ο υ· Κ ε ρ αμέ ω ς, "Ιεροσολuμιτικfι ΒιβλιΟ'&ήκη, τόμ. 
Δ:, σελ. 376. 
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γ') κατa Δεκέμβριον τού i!τους 1620, συνεχωνεύ{}η καl πάλιν, το δεύτε

ρον, μετδ. τfiς Λακεδαιμονίας, &ποσπασ&είσα αϋτiiς -δπΟ του πατριάρχου 

Παρ&ενίου Α' τού Γέροντος, μεταξu τών έτών 1639-1644, καl 

δ') περl τα μέσα του ιζ' αLώvος, συγχωνευ&είσα μετiΧ τfjς Λακεδαιμο
νίας, τΟ τρίτον, έσχόλασεν έπt μακρόν, μέχρι τοU Ετους 1718, όπότε, &πο

σπασ&είσα αVτης, διετήρησε ηlν &νεξαρτησίαν της έπί τι χρονικΟν διάστημα. 

Άπο τijς κατa Δεκέμβριον του 1718 &νασυστάσεως τijς &ρχιεπισκοπijς 

Δημητσάνης, τΟν ftρόνον αVτfjς καταλαμβάνει, προκριftεlς καl έκλεγεlς ό 
«δσιώτατος έν ίερομονάχοις κVρ Π α γ κ ρ ά τ ι ο ς, άν1]ρ ίεροπρεπής, καl 

τΟ ίεράτικδν σχήμα έκ παίδων 1jμφιεσμένος, σεμ-νός τd 1jffη καl τΟν τρόπον 

κόσμιος, πρfiξί-ν τε έκκλησιαστικ1]-ν καl τd Εργα προσήκο·vτα τtJ μοναδικfj 

πολιτείq κεκτημένος και έναρέτως διάγων και έξασκών έαυτόν είς πfiν 

έργον άγα{}δν καl σωτήριον, Wστε καi δ.ξιος άνεφά-νη ποιμάναι ποίμνιον έν 

όσιότητι καl δικαιοσύη7», ώς σημειοUται έν τψ σιγιλλίφ του 1718 1 , 

Ό Παγκράτιος, Λαζαρόπουλος η Κουρi'jς, το έπίκλιον, ύπijρξε έπίσης 
τέκνον τfjς Δημητσάνης z, φαίνεται δε δ τι δεν ήτο άμοιρος παιδείας. 'Αναφέ
ρεται κάτοχος του ύπ' &ρι{}, 4 χειρογράφου περγαμηνοu κώδικας τijς μονijς 

Μ. Σπηλαίου (ΧΙΙΙ α!ώνος), περιέχοντος τi]ν Καινi]ν Δια&ήκην.'Εν συνεστα
χωμένφ χαρτ<(>φ φύλλφ του κώδικας (φ. 1Αα) ύπijρχε το &κόλουiJον σημείω
μα: f <lκ τwν Δρύστ(άς) ΊεροfΗου νι!ν εϊ(ναι) τοv Δημητζάνης>Παγ

κρατίου ,αψκω δεκεβρίου γ' 3
• Έπίσης εLς τΥιν κατοχfιν αύτοU ό Παγκράτιος 

είχεν άντίτυπον τοϋ γνωστού βιβλίου, δπερ Επιγράφεται «Τόμος άγάπης κατd 
Λατίνων, συλλεγεlς καl τυπο{}ε/ς παρd Δοσιftέου πατριάρχου "Ιερολύμων ... , 

έν έτει 16.98» 4
• ΤΟ &ντίτυπον τοϋτο περιiiλ&εν Εκτοτε εLς τΥιν δημΟσίαν Β ι-

1 Ά-&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, "Εν&' άνωτ., σελ. 377. 
2 [Ε. Κ αστό ρ χ η ςJ, ΣχολΊ) Δημητσάνης, σελ. 13, 7σς. Β ο γ ι α τ σ η ς, «Βύ

ρων», Α', σελ. 183. Κανδηλ&ρος, Δημητσάνα, σελ. 24, 32ος καi σελ. 25, 50ός, 
εν&α άναγράφεται δίς, &ις διάφορος δ Λαζαρόποuλος του Κοuρη, πρβλ. τ ο ii α U τ ο ϋ, 
Γορτυνία, σελ. 151, 26ος και 46ος. 'Εκ της α\ιτijς οίκογενείας μνημονεύονται &ρχιε
ρείς, ό Δρύστρας Παφνούτιος καl Καρuουπόλεως "Αν.f}ιμος. 

s Ν. Α. Β e e s, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Pelo
ρonnesischen Klosters Mega Spilceon. Κατάλογος τών έλληνικών χειρογράφων 
κωδίκων της έν Πελοποννήσφ μο\'ijς τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, τόμ. Α' 

1 
έν • Α&ήγαις 

καi Λειψίιι- 191[), σελ. 5. "Ο Ίερό-&εος έδίδασκεν έγ τfi Άκαδημίιι- τοϋ Βουκουρε
στίου φuσικομα{}ηματικας έπιστήμας, μητροπολίτης δΕ: Δρύστρας μετΟ: τΟ έτος 1710 
γεγόμενος διετηρή{}η μέχρι τοϋ -&ανάτοu του 1719. Βλ. μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α,, ο U

1 

Έπισκοπικοi κατάλογοι τών έπαρχιών τijς Βορ. Θριl;κης ... &πΟ τfις άλώσεως, «θρψ 
κικά:tο, Η' (1937), σελ, 139.1Ιρβλ. Μ. Δ. Χ(αμούδόποuλον), οι:•Εκκλησιαστικη_ 
Άλή&εια:ο, έτ. Α' (1880-1881) 1 σ. 171α 1 ύποσ. 1. Ν. Β έη ν, "Εν-{J>' &·γωτ., σ. 5 κέξ. 

4 Ε m ί 1 e L e g r a n d, Bibliographie He11enique au dix-septieme Siecie, 
τόμ, ΠΙ, Παρίσιοι 1895, σελ. b4, Ν0 680. 
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βλιο&1]κην τfiς σχολfiς Δημητσάνη; (Β.Ε. 1734), ταξινομηθεν ύπο επίσημα 
Ι γ 1015, σχ. 4ον, φέρει δΕ εν τίi lη αύτοu σελίδι n'Jν &κόλουθον iδιόχειρον 

του Παγκρατίου σημείωσιν: αψκβ άπριλ{φ ις' τοπαρ{Ον) βιβλίον ύπάρχει 

Παγκρατίου αρχιερέως ! δημητζάνης τωέπίκλειον λαζαρόπουλος κal μετd η) ν 
&.πόβίσσίνμου ναεlναι Ι άφιερομενο εlς τομοναστήρι του φιλοσόφου διαψυχι

κήνμου σωτηρίαν κ( αi) δποιος 1}fJελε j τοδ.πόζενόση να εΊναι εlς την άγανά

κτηση τοϋ {)'( εο )V. ] 'Αρχιεπίσκοπος Δημητζάνης Ιlαγκράτιος βεβαιοί 1 • 

Μέχρι πότε &κριβως διετήρησε τον {}ρόνον τfiς Δημητσάνης δ Παγκρά

τιος δΕν γνωρίζομεv. Πάντως μετ' αύτόv άπαντQ. &.ρχιεπίσκοπος Λ7ικόδημος. 

Ούτος πραερχόμενος εκ τfις πατμιακΥjς &δελφότητος τοίi Ενδόξου μοναστη

ρίου "Ιωάννου τού Θεολόγου, Επl βραχU προέστη τοίί Εν Δημηtσάνη &ρχιε
ρατικοϋ -&ρόνού, προτιμήσας άντ~ α-Uτοίί να τε&ii ε'Lς τΥιν 1Jπηρεσίαν τiiς 

μονiϊς τfi; μετανοίας αυτοϋ. Τούτο Εγένετο πρΟ τού Ετους 1727, διότι τΥιν 
25ην Άπριλίου τοϋ Sτους τούτου ό Νικόδημος ύπέγραψεν έν Πάτμφ συμβό

λαιον τiϊς μονiϊς, &ς πρψην Δημητσάνης 2
• Όλίγον ένωρίτερον, κατ' έντολΥιν 

τc'Ον μονqχών τού •Α γ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, ό Νικόδημος είχε ταξιδεύσει 

Επl άποστολij ύπΕρ της μονΥjς ε'Lς ·Εσπερίαν, ε!ς Βιέννην δΕ εύρισκόμε~ος 
!!λαβε παρa του Γερμανοu αίJτοκράτορος Καρόλου <;:"', η) ν 25ην Φεβρουαρίου/8 
Μαρτίου 1727 I γράμμα κατα τών λυμαινομένων τdς Ελληνικός -θ·αλάσσας 

Φράγκων πειρατών 9
• • ΑπΟ έπιστολclς δε τοϋ έν Πάτμφ σοφού διδασκάλου 

Μακαρίου, πρΟς τΟν μητροπολίτην Σμύρνης Νεόφυτον, πληροφορούμε&α Οτι 

ύπ~ αί'Jτοίi ό Νικόδημος Εστάλη cϊς Σμύςνην, πρΟς συλλογ1Ίν βοη-θημάτων 

δια τ(J μοναστήριον της Πάτμου, κομίζων καl πρΟς τΟν μητροπολίτην ευχα

ριστήρια γράμματα, δια ηΊν έπιδεικνυομένην ύπfρ τfjς μονΥjς πρόνοιαν 4 • Ε'Lς 

τΟ έν Σμύρνη μετόχων της μονiiς ταύτης, Εν&α διέτριβε κατcl τας έκεί μετα

βάσεις του ό Νικόδημος, &πέ{}ανε τΟν ΑUγουστον τού 1756, ώς τοϋτο δiiλον 
κιι.&ίσταται εκ τινος ·σημειώματος, γεγραμμένου έν σελ. 41 τοϋ Βρεβίου τiiς 

Εν Πάτμφ σεβασμίας μονi]ς. Ίδοu το εv{}ύμημα: τ φ αvτψ l!τει [ = 1756J 

ι ΤΟ σημείωμα εtναι άνέκδοτον. Πρβλ. καΙ. Ίερό)νυμον Βογιαtσfιν, 

.:Βύρων», Α', σελ. 182. 
2 Βιβλίον τοϋ μοναστηρίου φ. 33. Π. Γ. Ζερλέντη, Ίστορικαίέρευναιπερt 

τιlς Εκκλησίας τών •γήσων τf]ς Άνατολικfις Μεσογείου <&αλάσσης, τόμ. Α', Εν Έρ· 
μουπόλει 1913 -1922, σελ. 204. 

s Fr. 1\Iiklosich-J, Mίiller, Acta et Diρlωηata monasteriorun1 et 
ecclesiaruιn Orientalis, Vindobonre 1890, τόμ. ΙΙΙ: σελ. 427- 428. Π. Ζ ε ρ λ έ ν
τ η ς, "Εν&' U.νωτ., σελ. 204. 

4 Κ. Ο i κ ο νόμο υ (τοϋ Εξ Οίκονόμων), τα σφζόμενα φιλολογικό: συγγράμ~ 
ματα, τόι-ι. Α', Ά<&1lνησι αωοα', σελ. 424~425. Π. Ζερλέντη, "'Εν<&' &·γωτ., σελ. 
183, 159. Β. Α. Μ υ σ τ α κ (δ ο υ, 'Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
.Σπουδών,., Ετ. ΙΒ' (1936), σελ. 169. 

I 
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Αύγούστου 13 έδωκε τΟ κοινόν χρέος ό πρώην Δημητζ6.νης κVρ Νικόδημος, 
εύρισκόμενος είς τΟ μετόχιον τιjς Σμύρνης άνfιρ τίμιος καl ifεοσεβής, όστις 

και τΟ αύτΟ μετόχιον άνεκαίνισε ζ1jσας καλώς καl τοίς πάσι πεφιλημένος 1 • 

.Μετι\ το !!τος 1727, οτε δ Νικόδημος άπεμακρύν&η τiiς &ρχιεπισκοπfiς 

αUτου, δΕν γνωρίζομεν άν έπl μίαν εlκοσαετίαν Uπf]ρξεν είς η περισσότεροι 

διάδοχοί του. ΔΕν {}α Ύjτο τολμηρΟν να UποΗέσωμεν, Οτι κατα τiιν έποχi)ν ταύ~ 

την είς τΟν {}ρόνον της Εν λόγφ &ρχιεπισκοπΥjς άνi]λ&εν &ρχιερεύς τις τών 

φερομένων rος πρq\ην Δημητσάνης εν τrϊί μνημονευ{}έντι καταλόγφ των Δημη

τσανιτών &.ρχιερέων 2 , η τών Εν αϋτψ Ορφανών εδρας, οϊτινες είναι: clερε

μίας εκ Στεμνίτσης, Άρσένιος, 'Ιγνάτιος, ΠαρΜνιος Μπούσιος, Παρ{)ένιος 

Σεργόπουλος, Κάλλιστος ΕΚ Βερβίτσας, κλπ. ". Το πι{}ανόηερον ομως είναι 

Οτι, μετα τΟν Νικόδημον, η &ρχιεπισκοπ1Ί Δημητσάνης συνεχωνεύ{tη καl 

πάλιν μετa τijς Λακεδαιμονίας, μεταξiJ των ετων 1727 ·1747. Έντος τijς χρο· 

νικiiς περιόδου ταύτης, καl δη κατά τι να τών τριών πρc.6των πατριαρχειών 

του άπΟ Ν ικομηδείας πατρ. Πα"ίσίου Β', ό μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Παρ~ 

-θ-έvιος ό Καλημέρης, ώς κυριάρχης τfις Δημητσάνης, συναινεί είς τΥιν &να

καίνισιν τΥjς κατα τiιν Στεμνίτσαν μονflς Ζωοδόχου Πηγfiς, τflς καl Χρυσο~ 

πηγης Επικεκλημένης, δαπάναις των πέριξ χριστιανών, πρΟς &ναγνώρισιν τfiς 

σταυροπηγιακiiς &ξίας τΥjς όποίας άπελύ{}η σιγίλλιον. το γράμμα τουτο τοίi 

πα·ίσίου Β' δεν διεσώ{}η. την πληροφορίαν ομως γνωρίζομεν ΕΚ σχετικiiς 

περικοπflς νεωτέρου 1JπΕρ τfiς μονiiς γράμματος, 1Jπ0 τοίi έ-&νομάρτυρος Γρη~ 

γορίου Ε' &πολυ.Οέντος κατ· Άπρίλιον του ετους 1798 4
• Κατ' Ίούλιον τού 

Ετους 17 47, ό μνημονευ&ε!ς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πα "ίσιος Β' 

(κατcl τiιν γ' αUτοϋ πατριαρχείαν) &πεφήνατο δπως η &ρχιεπισκοπfι Δημη· 

τσάνης ύπόκειται τfi μητροπόλει Λακεδαιμονίας ο, άνέδειξε δέ, κατα προα

γωγην προφανώς, άρχιεπίσκοπον αϋτiiς τΟν Ciχρι τοϋδε Επίσκοπον Καρυου~ 

1 Ά fl·. Ιlαπαδοπούλου~Κεραμέως, Σύμμικτα, «Νέα Σιώ'\'» 1 τόμ. Β' 

(1905), σιc::λ, 851. Δημ. Καλλιμάχου 1 Πατμιακf]ς βιβλω&ήκης συμπλήρωμα, 

«'Εκκλ. Φάρος», τόμ. ΙΒ' (1913), σελ. 535. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς, 'Έν-&' ιiνωτ., σελ. 

183, 159. Ε. Σ αβρά μ η ς, 'Έν-&' 6.νωτ., σελ. 221. 
2 Πρβλ. &νωτέρω, σελ. 218-219 . 
3 Αύτό&ι, σελ. 219, Uποσ. 1. 
4 ΤΟ γράμμα εrναι ιi·γέκδοτον, απόκειται δΕ Εν τφ κατδ. τΎ]ν δημοσίαν βιβλιο· 

{}ήκην τijς σχολf]ς Δημητσάνης "Ιστορικψ Άρχείψ Γορτυνίας έκ τών τijς γορτυνιακf]ς 

μονης Προδρόμου. 
5 Μ. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 640. Ε. Σαβράμης, 'Έν-&' 

άνωτ., σελ, 221-222. Προφανό)ς ηlν Uποταγ-fιν ταύτην σuγχέων δ μακαρίτης Καν

δηλώρος 6γραψε περί Ενώσεως τf]ς &ρχιεπισκοπf]ς Δημητσάνης μετ& τijς μητροπόλεως 

Δημητσάνης (γρ. Λακεδαιμονίας), έπi Κυρίλλου Ε' κατιi τΟ 1767: Τ. Χ. Κ α"'' δ η
λώρο υ, ΆρματωλισμΟς τijς Πελοπογνήσου, έν Ά-&ήναις 1924, σελ. 59. Πρβλ. καl 
Ε. Σ αβρά μ η ν, 'Έν&' 6.νωτ., σελ. 219, ύποσ, 2. 
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πόλεως Άνανίαν, ύπΟ τΟν δρον δπως, μετα τΟν 13-άνατον αύτου, η αρχιεπι
σκοπη συγχωνευ-&fi μετδ. τiiς μητροπόλεως Λακεδαιμονίας, ής έξηκολούflει να 
προ"ίσταται είσέτι μητροπολίτης Παρ-θ·ένιος ό Καλημέρης. 

Άλλα κατα τΟ Ετος 1750 ό 'Ανανίας προήχ&η είς μητροπολίτην Λακε
δαιμονίας, είς διαδοχl)ν Παρ&ενίου του Καλημέρη, κατα ίδιόχειρον αϋτοίί 
σημείωμα έν τίi) συνταχ-&έντι ύπΟ τοίι iδίου κώδικι riiς μητροπόλεως Λακε
δαιμονίας, Εχον οϋτω : 1} δε 1]μετέρα ταπεινότης προήχ{}η τψ τ1)ς άγιωτάτης 
μητροπ6Χεως 1Jρ6νφ i!v Ι!τει σωτηρίφ ΑΨΝ' [ = 1750} μ>) ν Φεβρουάριος '· 
eo Άνανίας ύπΥjρξε τέκνον τfίς Δημητσάνης, έκ της οlκογενείας Θεοφίλη μΕν 
έκ πατρός, Λαμπάρδη δΕ Εκ μητρός, καl Uπηρέτησε η)ν πατρίδα καl &ς πολι
τικός2. Γενόμενος μητροπολίτης Λακεδαιμονίας διετήρησε καl τΟν άρχιεπι~ 
σκοπικΟν {}·ρόνοv τϊϊς γενετείρας αύτοii Δημητσάνης, Εν fl μάλιστα λέγεται Οτι 
άπέκτησεν lδιόχτητον Εξοχικfιν κατοικίαν, εν-&α διέμενε κατ& τοUς -&ερινοUς 
μiϊνας, κειμένην εi:ς τΟν «κάμπον της ΚαρκαλοUς>>, πλησίον τών πηγών τού 
Λουσίου 3

• 

ΠρΟ τοϋ 1750, κα-&' Ύιν Εποχiιv δηλ. δ Άνανίας ήτα &ρχιεπίσκοπος Δη
μητσάνης, συναντώμεν τΟ Οvομα αύτοU &ς κυριάρχου, γεγραμμένον ε'tς η)ν 
πρό{tεσι ν τού κα-&ολικου της κατ α τΟ Βαλτεσινίκον μονfις της Θεοτόκου καl 
εις έτέραν εLδtκ))ν υπερ αϋτοϊJ δέησιν εlς τl)ν πρΟς Β. καμάραν τοϋ ναοϋ, 
εχουσαν οϋτω : 

ΚΥΡΙΕ IYCOY ΜΟΥ ΔΙΑΦΥ,ΛΑΞΕ Τ(ΟΝ) ΔΟΥΛΟΝ COY 

ANA'NIOY ΛΡΧΙΕΡΕΩC '. 
Άπ:Ο τοϋ Νοεμβρίου 1767, ή άρχιεπισχοπή Δημητσάνης φέρεrαι &να

συνισταμένη υπ Ο τοϋ πατριάρχου Σαμουηλ τοϋ Χατζερfι, τοίί &πΟ Δέρκων 5 • 

'Η άvασύστασις αϋτ-η πι -&ανώτατα αναφέρεται εLς η) ν προαπεφασισμένην 
μετ& τΟν -&άνατον του Άνανίου αUτόματον Ενωσιν τfiς Δημητσάνης μετα τiiς 
μητροπόλεως Λαχεδαιμονίας. ΕΊς την πραγματικότητα δμως, Εφ' δσοv δ 

Άνανίας, μητροπολίτής Λαχεδαιμονίας διατελων, διετήρει κal η)ν Δημητσά· 

1 J. Β u c h ο η, Recherches historiques ... , σελ. LXXX. Μ ε λ ε τ._ Γ α λ α
'\' οπού λ ο υ, Έκκλησιαστικαi σελίδες Λακωνίας, έν 'Α1riιναις 1939, άελ. 159. 

2 Εiς τΟν σχετικΟν κατάλογον ό Κ α ν δ η λ (ί) ρ ο ς, Δημητσάνα, σελ. 25, Γορτυ
νία, σελ. 151, αναγράφει τΟν Άνανίαν τρίς, όJ; Mv έ;τρύκειτο περi τριών διαφόρων 
προσώπων. 'Ενδιαφέροντά τι να έσημείωσεv επ· Εσχάτων περί αύτου ό Γ. Κ α ρ β ε
λ α ς, έφημ. "'Φωνι) της Γορτυνίας:», φ, 289, 25 'Απριλίου 191:7. 

3 Μιχ. Οίκονόμου, 'Έν&' ανωτ., σελ. 30-31. 
~ Τάσο υ 'Α 1r. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, Ή παρ α τΟ Βαλτεσινί:κον ίστορικΥ] μuνi) 

της Θεοτόκου, cΓορτυνιακΟν Ήμερολόγιον:», ετ. Δ' (1949), σελ. 34. τα κατα τi)ν 
περαιτέρω δράσιν και τΟν iΜνατον τοίi 'Ανανίου -&α έξετάσωμεν &λλαχοί:i. 

5 Μ. Γεδεών, "'Εν-&' &'\'ωτ., σελ. 660. Ό σuγγραφειJς ύποσημειοί: δτι εύρε 
καί Ετερον γράμμα, παρέχον έγαντίαν πληροφορίαν. 
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vα·v, &ς αρχιεπίσκοπος αύτΥjς, πλησίον τfις Οποίας διέμενεν Επl μfiνας όλο

κλήρους', ή ζωi] τijς &ρχιεπισκοπΎjς uπiiρξε συνεχ>]ς, δεν Ε μεσολάβησε δε νέα 

συγχώνευσις μετα τlϊς Λακεδαιμονίας, ι:Οστε ·να δικαιολογfiται ή ανασύστασις 
αUτης. Οϋτως, Εν συνοδικψ πατριαρχικψ καταστίχι:ρ της τεταγμένης Επιδόσεως 

καl είσφορά:ς UπΕρ του έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικοϋ σχολείου, κατ' 

Ίανουάριον του Ιiτους 1759 ώρίζετο uπο του πατριάρχου Σεραφεlμ ποσον 2 
χιλ. Cίσπρων είσφορ&. τfiς &ρχιεπισκοπ1ϊς Δημητσάνης 2

• ΆπΟ δΕ τοϋ ετους 
1767 τΟν -θ·ρόνον κατέχει &ρχιεπίσκοπος "Αμβρόσιος 3 , Εκ Βαλτεσινίκου τfjς 

Γορτυνίας καταγόμενος. Το Ιiτος τiiς &νόδου του Άμβροσίου ε!ς τον &ρχιε
πισκοπικΟv -&ρόνον πληροφορούμε{}α &πΟ την χρονολογίαν τήν &ναγεγραμμέ

νην είς την σφραγίδά του, ΕντΟς της Οποίας ύπάρχουν τουρκικά τινα γράμ

ματα, κύκλφ δΕ αVτης ταϋτα: 

Ο ΤΑΠΕΙΝΟC ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΟC ANBPOCIOΣ ΔΙΜΠΖΑΝΙC 

ΚΑΙ ΑΡΓ!ΡΟΚΑCΤΡΟΥ ΑΨΞΖ (=1767) '. 
ΤΟ πρώων, τήν Uπογραφηv του Άμβροσίου, &ς &ρχιεπισκόπου Δημη

τσάνης, εUρίσκομεν Επl κεφαλiiς πράξεως Εκλογlϊς νέου Επιτρόπου τοU Εν Ζα
τούνη Ενοριακοϋ ναοϋ Ύ περαγίας Θεοτόκου της Έλοβίτισσας, Εν ετει 1765 n. 

Άλλ' είναι φανερΟν Οτι την προκειμένην πρά:ξιν 8 'Αμβρόσιος Επεκύρωσεν 

Εκ τών ύστέρων. Έν ετει 1768, Εξ Cίλλου, ό Άμβρόσιος μετα τοϋ Άν&ίμου 

Καρακάλλου, Επισκόπου Με-&ώνης, έπιβεβαιοiiν πράξιν δι' ής o'L διδάσκαλοι 

της Εν τίϊ πόλει σχολiiς απαλλάσσονται παντΟς χαρατσίου 6 • Άχολού-θ·ως, ό 

'Αμβρόσιος, κατα Νοέμβριον του 1789 ΕΚ Ζατούνης 8χορήγησε βεβαιωτήριον 
γράμμα πρΟς τΟν Άποσ-ι;όλην Οlκονομόπουλον, Οστις Εμίσσευεν Εκ Σμύρνης 

και Uπέπεσεν &ς αίχμάλωτος είς χείρας του major Lamprou 1
• ΤΟ γράμμα 

τοίiτο είναι ίδιόχειρον του Άμβροσίου, φέρει δΕ έν τέλει λίαν εύκρινώς την 

1 Πρβλ. &νωτέρω, σελ. 236. 
2 Μ. Δ. Χ(αμοοδοπούλου), 'Η πατριαρχικi] Μεγάλη τοίi Γένους Σχολή, 

.,ΈκκλησιαστικΥ] Άλή\}εια», ετ. Α' (1880- 1881), σελ. 33 κέξ. 
3 Τάκη Ταχτικού {=Τάσου Άi}, Γριτσοπούλοu), Άμβρόσιος καί Φιλό

-&εος, τελευταίοι αρχιεπίσκοποι Δημητσάνης, Εφημ. Τριπόλεως «Παναρκαδικi·i 'Ηχώ», 

Ετ. ΙΓ', άριο&. φύλ. 596 (13 Νοεμβρίου 1938), σελ. 1-2. 
4 Βλ. κατωτέρω. 
5 Φ. 13α του κώδικας του ναοU, αποκ;ειμένου έν τι'ρ παρι1 τfι δημοσίq. Βιβλιο

itήκυ της σχολfjς Δημητσάνης Ίστορικι'ρ Άρχείφ Γορτυνίας. 
6 'Εξ αντιγράφου, κατακεχωρισμένου Εν τι'ρ κώδικι τΥjς σχολfjς Δημητσάνης, 

άποκειμένου εν τft Βιβλωθ·ήκη αlιτΥjς, φ. 43α. Βλ. [Ε. Κ αστό ρ χ η ν], Περί τijς 

έν Δημητσά'\'11 έλλην. σχολijς, σελ. 60-61. 
7 '!στορ. Άρχ. Γορτυνίας, φάκελ. Σύμμικτα Γορτυνιακά. Βλ. Τ. Γ ρ ι τ σ ό

που λ ο ν, Περιπέτεια Ζατουνίτου κατα τΟ 1785, «ΓορτυνιακΟν 'Ημερολόγιον:., ετ. 

Δ' (1949), σελ. 14. 
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ύπογραφ1)ν καl παρ ωJτfιν τΥιν σφραγίδα τοϋ άρχιερέως 1 • Έξ Ciλλου μετα 

τΟ:ς ύπογραφclς τών συνοδικών &ρχιερέων, ό 'Αμβρόσιος ύπέγραψε δύο 

σιγιλλιώδη πατριαρχικcJ: γράμματα, ύπερ τfις σχολΥjς Δημητσάνης άπολυ&έντα, 

το μεν ύπο Θεοδοσίου Β' (1769), 
το δε ύπο Γαβριi]λ Δ' (1783) '. 
'Ίσως η ύπογραφη τοϋ Άμβρο

σίου είς τα γράμματα ταϋτα νΟ: Εχη 

σημασίαν τινά, π. χ. δτι δέχεται καl 

&α σεβασ-&5 τδ.ς διατάξεις αυτών, 

κλπ. 

Ή έν Δημητσάνη &ρχιερατε(α τοϋ Άμβροσ(ου ύπijρξε συνεχiις μέχρι 

τοϋ ~τους 1795. Ή &ρχιεπισκοπiι κατ' ΑiJγουστον τοϋ 1777 φέρεται ύπο

τασσομένη τfi μητροπόλει Λακεδαιμονίας, δια πράξεως τοϋ πατριάρχου Σω

φρονίου Β' τοϋ άπΟ "Ιεροσολύμων, καl πάλιν δε κατ' Ίανουάριον τοϋ 1791, 
δι' όμο(ας πράξεως τοϋ πατριάρχου Ν εοφύτου Ζ' ". 'Αλλ' α! πληροφορ(αι 

α{;ται είναι Εντελ&ς άνακριβεϊς. Είς τα μνημονευ&έντα σιγίλλια ύπΕρ τfiς 

σχολijς Δημψσάνης, αίiτη ρητώς όρ(ζεται κειμένη έν τfi &ρχιεπισκοπfi Δημη

τσάνης. όμοίως δΕ καl εΊς Ετερον δμοιον τοϋ πατριάρχου Προκοπίου τοϋ άπΟ 
Σμύρνης, κατa το ~τος 1783 '. Ό δε 'Αμβρόσιος τεκμα(ρεται δη διετήρησε 
συνεχώς τfιν {}·έσιν του, &φοϋ πρΟς τιΙς &νωτέρω μνείας κατιΙ τΟ Ετος 1792 
βεβαιοί &ναφορΟ:.ν τών Στεμνιτσιωτών περιέχουσαν Οτι τΟ συγκροτη-&Εν Εκεί 

σχολείον 1iνιδιq,η μετιΙ τfjς Ερειπωf}είσης μονfις τοϋ άγίου Δημητρίου 6 • 

Φαίνεται δΕ Οτι οVτος Uπfjρξεν ίκανfjς παιδείας κάτοχος. Τοϋτο πιστοϋται 

&πΟ την 'ίδιόχειρον βεβαιωτήριον Επιστο/3Jν πρΟς τΟν Άποστόλην 0Ίκονομ6-

πουλον Εκ Ζατούνης, 'ίσως δΕ και &πΟ τΟν πρΟς τα σχολεία τfiς Επαρχίας του 

Επιδειχιq,έντα ζfjλον. Κατα τα τελευταία ετη τiiς &ρχιερατείας αUτοϋ Ομως 

παρημέλησε, λόγφ γ1lρατος, ηlν διοίκησιν καl τΟ κήρυγμα Εν τil ΕπαρχίQ: 

αΏτοϋ, δια τοϋτο δε καl η]ν 20 Όκτωβρ(ου 1795 παρητή(}η. 

1 Πρβλ. ώς πρΟς ηlν σφραγίδα καl Ν. Α. Β έ η ν, «Byzantinisch- neu
griechische Jahrbίicher», τόμ. XIV (1938), σελ. 371, ύποσ. 3. 

2 τα γράμματα f.ξέδωκεν ό μακαρίτης Ε. Καστόρχης, ''Εν-&' άνωτ., σελ. 53 
κέξ., &λλ' Ο:νευ τών ύπογραφών τών συνοδικών καΙ συνεπώς καί του Άμβροσίου 

καί _ οιJχl άπηλλαγμένα &μαρτάδων. Νέαν. Εκδοσιν τών γραμμάτων {}έλομεν περιλάβει 

έν τίj προσεχεί έκδόσει τfις ίσωρίας τfις σχολfις. 

s Μ. Γεδεών, 'Έν-&' &νωτ., σελ. 666, 672. 
'Βλ. Δ. Α. Ζακυ-&ηνόν, «Έλληνικά», τόμ. Ε' (1932), σελ. 181, στ. 89. 
5 Ν. Α. Β έ η, Ή έλληνικi] σχολιl Στεμνίτσης καl συνοδικα σιγίλλια καί ff.λλα 

γράμματα περί αιJτfις, «Byz. • neugr. Jahrbίicher», τόμ. XIV {1938), σελ. 376, στ. 
20-22, εν γράμματι τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου ΖΊ έν έτη 1793 ύπέρ τfjς σχολfις 

Στεμνίτσης άπολυtΜντι. 
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Είς τον ύπ' &ρι&. 5 χειρόγραφον κώδικα (XVIII α)ώνος) τiiς εν τfi δη

μοσ(g Βιβλιο(}ήκη τί'jς σχολijς Δημητσάνης συλλογijς χειρογράφων, ~ν&α περι

λαμβάνονται ύποδείγματα Επιστολών «κατd πδ.ν ό,τιοϋν πρόσωπον σVν τοίς 

τίτλοι ς, μετd καί τινων 1J.λλων έρμηνειών» ι ι εχουν -καταχωρισ1Ηi δύο &.ντί

γραφα παραιτήσεως τοϋ 'Αμβροσίου, Εξ ό)ν πληροφορούμε-&α Ενδιαφέροντα 

πράγματα. Ίδου ταϋτα : 
Διd τfjς παρούσης ένυπογράφου καl ένσφραγίστου οlκειοf}ελοVς μου 

παραιη}σεως δηλοποιώ ότιι διd τd καταλαβόντα με σωματικd πάfJη μη δυ

νάμενος έκτελέσαι η)ν προσι}κουσάν μοι άρχιερατικην έπίσκεψιν περl τοiις 

χριστιανοiις τijς έπαρχίας μου, οlκειο{}ελCJς καί άβιάστως παραιτοϋμαι ταύ

της τfjς έμπεπιστευμένης μοι άρχιεπισκοπ1)ς εlς την άγίαν τοV Χριστοϋ λfε

γάλην Έκκλησίαν 1 έλόμενος τοϋ λοιποϋ τΟν {jσυχον καl άμέριμνωι βίον. 

'Ό{}εν εlς ένδειξ1ν δέδωκα καί την παροϋσάν μοι ένυπόγραφον καl ένσφρά

γιστον παραίτησt1'. 

Ό Δη(μητσάνης) Άμβρ6(σιος) '. 

Καl ή έτέρα παραίτησις 3
: 

.J..1fετd τdς δσυλικάς μου προσκυνήσεις άναφέρω τj) ύμετέρq. σεβασμιω

τάτη παναγιότητι, καί άγίg καl ίερ(j. συνόδφ, δ τι μ8 τΟ νd έφ{}ασα εlς βα{}·ύ

τατοJ' γϊ)ρας, καl δεν δύνομαι νd έκτελέσω τdς άρχιεροπραζίας, διd τd κατα

λαβόντα με πά{}η, καl γίνεται έκ τούτου γογγυσμΌς άπδ τοiις εύλογημένους 

5 χριστιανοVς η)ς ~Επαρχίας μου, άπεφάσισα οlκειο{}-ελώς νd παραιτη{}QJ τής 

~Επαρχίας ταύτης, κα{ νd ήσυχάσω τδν όλίγον χρόνοJι τijς ζω1)ς μου εlς τΟ 

έξ1)ς εlς κανένα μέρος τijς έπαρχίας μου, μk την διηνεκfj έν{}ύμησι1' τών 

πολλών μου άμαρτιών, διd 11d iiξιωfJώ έλέους άπδ τΟν πολυεύσπλαγχ11ον 

fJεδν καl σωτήρά μας ΊησοVν Χριστόν· λοιπδν ζητώ πρώτον υ)ν συγχώρη-

10 σιν παρd τijς κοιν1)ς μητρΌς άγίας ~Εκκλησίας, καl εί' τι κ~γW ό &νάξιος 

Sφάνην ήμαρτηκWς έκουσίως η άκουσίως πρΟς τΟν {}εό1ι, καl την κοιν1)ν 

εύεργέτιδα μητέρα μου άγίαν 'Εκκλησίαν, παρακαλώ fJερμώς νd άξιω{}ώ 

συγγνώμης καί συγχωρήσεως παρd ·.τifς ύμετέρας παναγιότητος και άγίας 

1 Ό κόJδιξ προέρχεται έκ δωρεfiς του Δημητσανίτου μητροπολίτου Φ-&ιώτιδος 

Ίακώβου, άπΟ nlν βιβλιο-&ιlκην τοϋ πατρΟς αιJτοii Νικολάου Παπα'ίωάννου, ώς δf 

πληροφορούμε-&α εκ διαφόρων σημειωμάτων ητο κτfιμα τοϋ ποτέ μα-&ητου τijς σχο

λfις Ά-&ανασίου Καλπακίδοu. Ή έν γένει επιμέλεια τfjς γραφfις Ομως καί ϋ.λλα χα

ρακτηριστικα πείft.οuν {ιμaς δτι ό κώδιξ έγράφη δια χειρΟς διδασκάλου τινΟς της 

σχολfις. Των χειρογράφων τfις σχολfις Δημητσά·νης κατάλογος δΕν Εχει έκδο{}fι, μολον

ότι ό καft.ηγηη)ς Ν. Βέης Εχει έξαγyείλει πρΟ 45ετίας δλης τi}·v Εκδοσιν αιJτοiJ. 

ΠρΟς Εκδοσιν τoii καταλόγου των Uπερδιπλασιασ-&έντων Ε~τοτε χειρογράφων ι3ργαζό· 
με{}α καl 1]μείς. 

' Φ. 77β · 78α. 
" Φ. 78α- 79β. 
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συνόδου· καl έπειδf) έγcb εlς τΟ έξi]ς παραιτοϋμαι, κατd χρέος άναφέρω τfj 

15 κοινfj μητρl εlς πληροφορίαν άλη{}iJ τijς καταστάσεως ηjς "Επαρχίας ταύτης, 
ότι τΟ εlσόδημα τfjς Δημ(ητσάνης) εlναι πολλd εVτελSς όπού μόλις μ8 πολ

λαΌς κόπους καl φροντίδα παντοτινfιν γίνεται χίλια πεντακόσια γρό(σια), ότι 

δ8ν έγένετο συνι]ffεια έξ άρχfjς νd βοηf1ιjται ό άρχιερεiις τΟν καλδν καιρόν, 

πολλψ μάλλον εlς τούτους τοVς δυστυχισμένους καιρούς, όποϋ οί Ο.ν{}ρωποι 

20 είναι βεβαρημένοι άπΟ τdς περιστάσεις, και τεfJλιμμένοι άπΟ τd δυσβάστακτα 
καl βαρύτατα χρέη, όπου ό άρχιερεVς {}J.ίβεται μάλλον, 1] πορίζεται· αϋiη 
• ' e •}. ι .Q δ 1 Ι " ' , e '!' εστιν η α .η·u·εια· ια τι οι χριστιανοι κοντα οποϋ ει ναι πτωχοl εlναι καl 

δvσήνιοι, καl ό άρχιερεVς διd νd ζ1}σn μετ~ αύτών, πρέπει νd εlναι μέτριος, 

Ολιγαρκής, εύλαβ1}ς, ύπομονητικός· αύτd όποϋ άπότολμώ νd σημειδJ καί νd 

25 περιγράφω, παρακαλώ νd Εχω συγγνώμην, Οτι έστοχάσ&ην ώς χρέος μου νd 
φανερώσω την άλη{}fj κατάστασιν τijς έπαρχίας ταύτης- ταϋτα μδν προσκυ

νητώς' αί δέ πανάγιαι αύη]ς εύχαί και εύλογίαι' εl έν μοι φυλακτήριαι εν 

βίφ παντί. 

Την παραίτησιν τοϋ Άμβροσίου καl ένδιαφερούσας τινdς λεπτομερείας 

αυτfjς ii.γγέλλει καl δ διδάσκαλος τfjς σχολijς Δημητσάνης προς τον έν Τερ· 

γέστη πρ. έπίσκοποv Μεitώvης 'Άνitιμον Καράκαλλον, δια μακριlς κατ' 

Όκτώβριον του 1795 έπιστολfις αύτου ι, έξ fις &ποσπώμεν η)v σχετικi}ν 

περικοπήν, Εχουσαν ώς έξης : 
. .. Περl δέ τijς έκκλησιαστικijς καταστάσεως τijς φανερώνω τοίίτο, είς 

τdς άπερασμένας εί'κοσι τοίί παρόντος Sκαμεν ό γέρων Δημιτζάνης τfιν πα

ραίτησί1' του λαμβάνωντας δύω χιλιάδας γρόσια διά τινας όμολογίας οίκονο

μικάς, όποίί Εδωσε διd τΟν διάδοχον, όμοίως καl. τd μπεράτια, καl σιγίλ-

5 λιον, τd όποία όλα τd έστείλάμε1ι άπά1ιω μέ tf.ν{}ρωπον έξεπίτηδες πρΟς τΟν 

&γιον Σμύρνης 2 , καl τζελεπfj ΛΤικijτα 3 , καl τοVς κάμνομεν πληρεξουσίους 

1 ΤΟ Εγγραφον είς τΟν φάκελλον Άν-&ίμου Καρακάλλου τοϋ παρά τfi δημοσίιι: 

Βιβλιο&ήκη σχολης Δημητσάνης Ίστορικοϋ Άρχείοu Γορτυνίας. Έν άρχίj όμιλεί διά 

τΟν διδάσκαλον Χατtη- Αγάπιον, τi]ν σχολΎιν καl βιβλια&ήκην, τΟ κοινΟν της Δημη

τσάνης, τi]ν μονην Φιλοσόφου κλπ. 
2 Πρόκειται περi τοϋ μετά ταϋτα πατριάρχου Γρηγορίου Ε', δστις τότε ijτo 

μητροπολίτης Σμύρνης καί τοϋ άνέ-&ηκαν τάς σχετικιiς φροντίδας. 
11 Νικήτας Τζελεπης Κουντούρης, τΟ Επίκλιον, ητο Lσχuρός καΙ. εϋκατάστατος 

Δημητσανίτης είς βασιλεύουσαν, όπό{}-εν μετό. τοϋ γuναικαδέλφου του Χατζη- Θεο

δωρij Κατσαλούκα συνέδραμαν καί τi]ν σχολl)ν της γε\•ετείρας, κατά την άνακαίνισιν 

αύτης, μετά η)ν Ε:ρήμωσιν. fιν ύπέστη κατά τάς Άλβανικάς Επιδρομάς, πού fικολού

{}ησαν τi]ν άποτuχίαν της· έπαναστάσεως 'Ορλώφ. Τάς πληροφορίας παρέχει σχετικΟν 

σημείωμα τοϋ ίδίοu Επιστολογράφου έν φ. 9α τοϋ κώδικος της σχολης, Ενitα καί 

&:λλαι χρήσιμοι ύποσημειώσεις, πι-&α\•ώς δια χειρΟς τοϋ διδασκάλου Καλλινίκου Κα

στόρχη γραφείσαι. 
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είς τΟ νd έκλέξουν liξιον άρχιεπίσκοπον, όποιον Ιj{}ελε εϋρουν εϋλογον, εtτε 

έδικόν μας, εrτε ξένον· άκόμη έστείλαμεν καl άναφορdν είς η)ν μεγάλην 

έκκλησίαν, ζητούντες μετd δεήσεως tiξιον είς τd πά1•τα ·άρχιερέα, έπειδη ιj 

10 παραίτησις έγινεν είς την μεγάλην έκκλησίαν, διότι fΊ παραίτησες την σήμε

ρον είς την μεγάλην έκκλησίαν γίνονται, καl Οχι έκεί όποϋ {}-έλει ό κάτοχος· 

λοιπΟν προσμένομεν τΟν νέον άρχιερέα, μ"έ τΟν έρχομδν τοίί όποίου έλπίζο

μεν νa έξυπνήσn ή &ποκοιμισμένη μας έκκ!.ησία ... αψ'>(εφ {1795] 
'Οκτωβρίου λfί έκ Δημητσάνης., 'Αγάπιος δ Παπαδ6πουλος. 

VI 

Μετα την παραίτησιν του Άμβροσίου 1')κολού&ησεν άναφορα τών χρι

στιανών τfiς Επαρχίας, πρΟς τΟ πατριαρχείον, δια την πλήρωσιν του χηρεύ

σαντος άρχιεπισκοπικου &ρόνου τfiς Δημητσάνης, περl τfiς όποίας όμιλεί και 
' δ δ ' λ 'Α ' ' ' 1ιπ- _Q' "'Α ' ο ι ασκα ος γαπιος προς τον πρ. 1ηευωνης ν&ιμον, εν τii έπιστολil 

του. Είς τΟν μνημονευι%ντα κώδικα ύπάρχει καl &ντίγραφον τfiς Εν λόγφ 

άναφοράς, 8χον &ις άκολού-&ως : 
Μετd τdς δουλικdς ήμών .καl έδαφιαίας προσκυνf)σεις, ήμείς οί χρι~ 

στιανοl καl ταπεινοl ραγιάδες τοίί πολυχρονίου ήμών liνακτος, άναφέρομεν 

τfj ύμετέρq, σεβασμιωτάτn παναγιότητι, και άγίq. καl. ίερf!. συνόδφ, ότι έπει

δη ό άρχιερεύς ήμών παραιτείται διd τΟ βα{J.ύτατον γijράς του, παρακαλόίί

μεν άπαντες θερμώς την κοινην μητέρα μας άγίαν έκκλησίαν μας, νd έκλε

χ{}fί άρχιερεVς όποV vd ποιμαίνn τοVς χριστιανοVς τijς ταπεινijς ταύτης άρ

χιεπισκοπijς, &νηρ ταπεινός, και όλιγαρκης καl ύπομονητικός, έπειδη οί 

εύρισκόμεJ•οι Ολίγοι χριατιανοl είς την έπαρχίαν ταύτην είναι πτωχότατοι, 

και μόλις δύνανται νd άπαντώσιν είς τά βασιλικd δοσίματα, καi άπδ ταl·ς 

πολλαlς περιστάσεις καί δυστυχίες οί liνfJρωποι έγιναν δυσάρεστοι άνυπομό

νητοι, καί ή άγία εϋχη τijς παναγίας της, καl άγίας συνόδου νά τοVς βοη-
{}-1; \ e έ \ \ {}- · 0 {)~ ~ I Ι ισrι να υποφ ρουν να μην σκορπισ-· ωσιν, οτι κα· · εκαατην ήμεραν φεύγου-
σιν οί δ.ν{}ρωποι εlς δ.λλα μέρη διά τάς πολλdς δυστυχίας. Ταϋτα μέν προ

σκυνητώς, αί δέ πανάγιαι αύτijς εύχα'ί καl εύλογίαι είεν μετά πάντων ήμών. 

Δημητσάνα 

Ζάτουνα 

Ζυγοβίστι καi καfJεξi]ς ι. 

Δια των συντόνων Ενεργειών ή διαδοχf} τοϋ Άμβροσίου έπετεύχ{}η σχε

δΟν άμέσως. Διότι είς άντικατάστασιν αVτο1:1 έ~ελέγη άρχιεπίσκοπος Δημη-

' Φ. 79β · 80α. 

ΕΠΕΤΗΡΙΙ; ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ l;ΠΟΥΔΩΝ, "Έτ~, Κ' 16 
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τσάνης ό δευτερεύων τών διακόνων τfίς Μ. Έκχλησ(ας Φιλ6{}εός Χατζfίς, .εκ 
Κύπρου. ~ο συμπολί~ης αVτοi3 .πατριάρχης Γεράσιμος Γ' την έκλογfιν, τοϋ 

Φιλο{}έου, 00ς &ρχιεπισκόπου Δημητσάνης, &νfιγγειλε πρΟς τους πατέρας .τiΥς 

κατα ηlν Επαρχία ν ταύτην σταυροπηγιακης μονfις του Τ. Προδρόμο~ δια. της 
&κολού{}ου έπιστολης, δι' ής συvιστg φιλόφρονα ύποδοχΊ)ν καl περιποίησιν 
πρΟς. τΟν νέον ίεράρχην 1 

: 

Γεράσιμος έλέφ Θεού Άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ
μης καί Οίκουμεvικδς Ιlατριάρχης. 

•Qσιώτατε καfJηγούμεJ'Ε, κα{ λοιποί ασκούμενοι πατέρες καί μοναχοt 

τοv iν τfl Ι lπαρχΕq Δημητζάνης κειμένου ίεροv καί σεβασμ(iου) >)μετέρ( ου) 

5 π{ατ)ριαρχικοV καl σ( ταυ )ροπη!γιακού μοvαστηρί( ου) τού Προδρόμου, τέκνα 
έν Κυρίφ άγα:ιητd τi}ς 1jμών μετριότητας, χάρις εί'η j ύμί1•, καl εlρήνη παρd 

{}εοϋ, παρ' 'f}μών δέ εύχή, εVλογία κ(αl) συγχiόρηαις. ~Επειδ1] ό 1- {J'εοφιλέ

στατος άρχιεπίσκοπος Δημητζάνης συναδελφΟς 'fjμών άγαπητΟς κVρ 'Αμβρό

σιος παρυ:ηJσατο οίκειοffελώς τijς επαρχίciς αVτοV, καl κατd η)J! έν{}ερμον 
10 αVτοV παράκλησιν καl [κοιν_Υιν) Ι αl'τησιν τών τ_fίς έπαρχίας αύτοV .χριστια

νών δια κωιονικών ψ1Jφων, κάί συνοδικής έκλογ1jς j προετιμ1}fJη τών Cίλλων 

ό ήμέτερος δευτερεύων τών διακόνων κVρ ΦιλόfJεος, καl δf; 1]lμετέραις 

_iΊ.δείαις έχειροτονήfJη δ.ρχι~ρεVς γνήσιος, νόμιμος, καl κανονικός, καl άπε
κατεστά{)η άρjχιεπίσκοπός njς έπαρχίας ταύτης κατd τf;ν κανονικη.ν διατύ-

15 πωσιν ώς 1iξιος καί τίμιος, j καl δόκιμος άναφανείς; καl ηj έκκλησίq. κατd 
διαφόρους καιροVς πιστώς έκδουλεύσας, καί παjρd- τfί fιμών μετριότητι χρό
νους ίκαpοVς διατρίψας, καί έξυπηρετήσας εύγνωμόγως κ(αl) εύπει{{}ώς,J ! 
διd τούτο_ έJJετειλλάμε{)α τfί άρχιερωσύη] αύτού, δπως έρχόμενος σVν ~εφ 
είς η]ν {)εόθεν κληjρωDείσα1ι αύτiρ έΠαρχίαν ταύτην, δεικνύη Κα( πρΟς τΟ 

20 ίερδ1ι τοVτο μογαση}ρ_ιον., ώς σ(ταυ)ροπηγιαjκόν, καί έχον n)Y σχέσιν aVτoV 
πρΟς fιμδ.ς τf;ν προσήκουσαν έπίσκεψιν, καl δ.ναγκαί(αν) ! ύπεράdπισιν. Διd 
τούτο καl γράφοJJτες έντελλόμεfJα καl παραγγέλλομεν καl ύμίν, fδπωςJ ·I 

δτω• σVν fJε{(J φfJάσn 1} άρχιερωσύνη αύτού ύποδεχ{}ήτε μετd πάσης φιλο
φροσύνης καl I δεξιώσεως, προσφέροντες τfί {}εοφιλίq, αύτοV τΟ όφείλόμε1:ον 

25 σέβας καί την εύλάβειαν Ι ώς έπιφέροντος ~jμέτερον πρόσωπον) διd νd 
άξιούσ{}ε ~αρ' αύτοV τής δυνατής ύπερασπίjσεως είς πάσας τdς χρείας ύμώ.ν 
καl άνάγκας, καl δι' αVτοV τής έκκλησιαστικijς lσχυρδ.ς Ι άντιλήψεως, καl 
τής παρ' t}μών εύvοίας, καl διd JJd έχητε έπl πλέον την έκκλησίαν εύήlκοον 

1 το γράμμα Εφ' άπλου ΚΟL'\'Οϋ χάρτου (διαστ. 0,30χ0,225 μ.), εύρίσκετα 
Ου\•εσταχωμένο'\' ε'\' φ. 123 τοϋ κτητορικοϋ κώδικος τrjς μονfις Προδρόμου, επ εσχά
των είσαχ#έντος μετΟ: παντΟς τού &ρχείου της μΟ'νης εLς τΟ ΊστορικΟν Άρχεϊο\' Γορ
τυνίας παρΟ: τft δημοσίg βιβλιο-&ήκτι της σχολijς Δημητσά'\•ης. ΈντΟς τοϋ αι'Jτου ·κώ
δικος εUρίσκονται καί άλλα τινΟ: γράμματα, μέλλοντα ·νΟ: fκδοil'οϋν Εν είδικfj- περl 
τής μονfις πραγματείq,. 

r 
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είς τdς εύλογοφανείς αlη]σεις σας, δτι ή γενομένη τιμή, περιποίησίς τε' και 

30 συνδρο[μij] πρΟς τl)ν άρχιερωσύνην αύτοV άνάγε(ται) πρΟς ήμάς, οϋτως οVν 

ποt1jσάτε έςάπαντος, ίνα κ(αl) 1} τoiJ fJεού χάρις {εt'η με{}' ύμώνj αψΊ.ιiφ 
Νοεμβ[ ρ{ ου,..]. 

Ό Κωνστ(αν)τινουπόλεως κ(αί) iν Χ(ριστ)ιp εvχέτης ύμών. 

~Η εκλογη τοϋ ΦιλοΊ}έου Εχαρακτηρίσ{}η ώς &νασύστασις τΥjς άρχιεπι~ 

σκοπΥjς 1
, άλλ~ ή συνεχf)ς άρχιερατεία τού ~ Αμβροσίου &ποκλείει προτέρα-ν συγ

χώνευσιν τϊlς Δημητσάνης μετα τfiς Λακεδαιμονίας, &στήρικτον δΕ είναι τΟ 

γραφΕν δτι τούτο είχεν Επιτύχει κατα τΟ Ετος 1777 ό μετέπειτα Δέρκων γενό
μενος μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Γρηγόριος 2 • ΤΟ άκριβΕς είναι· δτι ούτος, 

Ενδιαφερόμενος ύπΕρ τού μετέπειτα Τριπολιτζάς γενομέ-νου Άκόβων Δανιήλ, 

είσηγείτο εLς τΟν πατριάρχην Γρηγόριον Ε' καl φαίνεται δτι, ενδιαφερόμενον 

καl Εκείνον δια τΟν συμπολίτην του, είχε πείσει, να ένω-&ii ή Επισκοπf) ~Ακό

βων μετα τfiς &ρχιεπισκοπiiς Δημητσάνης, χάριν τού Άκόβων Δανιήλ, τοϋ 

Δημητσάνης [=Φιλο&έου] «μετατι&εμένου προς τiJν ι'iλλην ζωήν, η προς ι'iλλην 
Επαρχίαν», &ις άναφέρεται Εν Επιστολή τού Δέρκων Γρηγορίου πρΟς τΟν Άκό

βων Δανιήλ 3 
•• ΑλλU. δ Φιλό{}εος fiτo &κόμη νέος, κατ α τΟ Ετος 1819 δτε Εγίνοντο 

ταύτα, δια να μεταβίl φυσικώς είς ηlν Ciλλην ζωήν, δΕν Εστεργε δέ, ούτος, ώς 

φαίνεται, να μετατεitίl εLς Ciλλην Επαρχίαν, δι~ δ δΕν κατωρΊ~ώt}η ή Ενωσις. 

Βραδύτερον, χάριν τού Δανιήλ, ή επισκοπή του ήνώ-&η μετα της Τριπολιτζdς. 

Τf)ν &ρχιεπισκοπ1lν Δημητσάνης ό Φιλό&εος Εκόσμησεν Επl 25ετίαν Ολό

κληρον, ύπiiρξε δΕ ό τελευταίος αlJτfiς &ρχιεπίσκοπος, κατα τους δούλους 

αLώνας. Μεταξυ τών πρώτων μελημάτων αϋτοϋ, Ciμα &ις εγκατεστd{}η είς 

Δημητσάναν, ύπΥjρξεν ή ϊδρυσις Lδίου &ρχιεπισκοπικοϋ κατασηlματος, Οπερ 

καl δeν €βράδυνε ν' &νεγερ/Jfi, τfi όμο/Jύμφ συμβολiί τού κοινοί! Δημητσάνης. 

την πληροφορίαν Εχομεν άπΟ &χρονολόγητον &-vτίγραφοv τΥjς σχετικfiς πρά

ξεως, δπερ Εχει καταχωρισ&η είς τΟν αϋτΟν ύπ' &ρι-&. 5 χειρόγραφον κώδικα 
τfίς δημοσ(ας βιβλιο&ήκης τiiς σχολfjς Δημητσάνης (φ. 85α-88α} καl ~χει ο1Jτω: 

Διd τοV παρόντος fιμών άποδεικτικοϋ, καl συμφωνητικοV γράμματός,. 

φανερώνομεν καl όμολογοVμεν ήμείς δ.παντες οί έν ταύτη τfj πολιτείq, ηjς 

Δημητσάνης εύρισκόμενοι, μέ μίαν δλοι όμοϋ ψijφογ καl άπόφασιJJ, οίκειο-

1 Μ. Γεδεών, "'Εν&' &νωτ., σελ. 675. Β. Α. Μυστακίδης,"'Εν{}~ &νωτ., 
σελ. 169, Π. Π. Π λ ο ύ μ η ς, «:-.ίεγ. 'Ελλην. 'Εγκuκλοπαιδεία», τόμ. Η', σελ. 119β, 

Εν λ. Γερύ.σιμο~, έν&α λόγος γίνεται περl. προαγωγfις της &ρχιεπισκοπfjς Δημητσάνης 

είς μητρόπολιν, ύπΟ του πατρ. Γερασίμου Γ'. 
2 Σ. Ν. Θ ω μ οπού λ ο υ, Ό μέγας Δέρκων Γρηγόριος, «Δελτ. Ίστορ. Έ-&νολ. 

'Εταιρείας», Α.', τεϋχ. β', νέα σειρό. (1928), σελ. 56. ΟUτος ciρύεται έκ τοU Γεδεών. 
~ Αύτό&ι, σελ. 82. Τ. Γ ρ ι τ σ ο Jt ούλο υ, 'Η ~ν Γορτυνίq, επισκοπi} Άκό

βων, σελ. 8. 
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{}ελώς καl αVτοπροαιρέτως, έπσι1]σαμεν ταύτην την παροίισαν dπόδειξιν, εlς 

5 μαρτυρίαν τfjς άληiJείας καl είς παντοτειvην δ1]λωσιν, ώς δτι μΒ τΟ νιi μην 
εύρέfJη έξ άρχ1jς κοινδν δσπι]τιον είς ταύτην την άρχιεπισκοπJ]ν, διd νd 

κατοικΠ ό άρχιερεVς καί κυριάρχης τοϋ τόπου, διd νd U.ναπαύηται, κα{}d καl 

ol έπίλοιποι dρχιερείς οί ύποκείμενοι τφ άποστολικφ {}ρόνφ, εχουσι τdς 

μητροπόλεις των, καί Ον liπρεπον καl άνάρμοστον τοVτο γε, τΟ εΊναι Ciνευ 

10 μητροπόλεως ό aρχιερεύς, ούσα και αύτη 1j άρχιεπισκοπη λεγομένη καl άJιέ
κα{}εν φημισμένη, κατd την δήλωσιν τών ίερών συγγιλιωδών γραμμάτων, 

τών κατd καιροVς οίκουμενικών καl άοιδίμων πατριαρχών, καl τών ίερών 

συνόδων, ύστερημένη μητροπό?.εως, (l'σως γε καl τουτο έξ άφροντισίας τών 

τότε άν{}ρώπων καl τών προκατόχων αρχιερέων κατοικούντων εlς τd πατρικά 

16 των όσπίτια) J μ1) ά1ιεχόμενοι 1}μείς οί κατd τΟ παρόν εύρισκόμενοι, νd είναι 
χωρlς μητρόπολιν αϋτη ή άρχιεπισκοπή, μάλιστα δε ό τανυν tlγιος δεσπότης 

μας διd η)1' πολλην καί έν{}ερμον αϋτοίι προ{)υμίαν, {}είφ ζήλφ κινούμενος, 

γέγονε11 όδηγΟς πρώτος καl παρακινητης τούτου του fJεοφιλους έπιχειρ1]μα

τος. "Ό{}εγ με τΟ 11d i]ναι τάξις καl συνήfJεια, όποiί α'i μητροπόλεις νd γί-

20 11ω11ται εlς τι)11 κυρ[αγ κα{J.έδρωι, οfJσα καl αύτη ή πολιτεία Δημητζάνα 

κα{}έδρα ταύτης τijς άρχιεπισκοπijς 2 άπεφασίσαμεγ Ολοι όμου συμφώνως, 

καί έκλέξαμεν ένα τόπο11 πολλd Ο.ξιον χρήσιμον, καl άρμόδιοJι διd νd γίνη 

ι} μητρόπολις δλης ττjς έπαρχίας, καl 11d οlκοδ.ομη{}fι σV11 {}εφ άγίφ με την 
πρό{}υμον έπιστασίαJΙ του πα1Ιιερωτάτου άρχιερέως ήμώJΙ άγίου Δημητζάνης 

25 κυρίου κυρίου Φιλο{fέου, καl με την κοοιην συvδρομη, τijς δλης έπαρχlας. 

~ο δποίος τόπος όvομάζεται του Ίωάvνου τοϋ ποτε Κροκιδa καl είναι ή 

περιοχή του δλη κα{Νvς φαί11εται, τΟ μέν μάκρος πijχες τριάκοντα, τΟ δέ 

πλάτος πijχες εϊκοσι δύω· κα{}Wς ό έξάδελφος τoii ρη{}έγτος δ παπά κVρ 

ό ... 2 έπαρr}ησίασεν ήμίν την μοιρασίαν ωυ καi φανερώνει τδ μερίδιον τοV 

30 ~Ιωάννου, δςτις §βαλε καl τd σύνορα τoii τόπου καί τΟ μf:ν κάτωfJεν μέρος 

εlναι συμπλήiκτωρ ό ί'διος παπά κVρ ... καl πρωτόπαπας, καl τd άλλα μέρη 

είναι δρόμοι, καθWς φαίνονται· τοV όπόίου τόπου η)ν τιμfιν Ολοι άφιλοπρο

σώπως η) ν άπεφασίσαμεν διd γρόσια τόσα s, καl έπειδΥ; ό ρηiJεlς άπεδ'ήμη-

1 Δια τΟν λόγον δτι οί πλείστοι των διατελεσάντων άρχιεπισκόπων Δημητσάνης 

tjσαν εντόπιοι. 
2 Έντεi3#εν άποδεικνύεται εντελώς άβάσιμον τΟ γραφi::ν δτι εtς τινα καιρΟν 

Εδρα τijς άρχιε;τισκοπijς tjτo 1l παρΟ: η)ν Στεμγίτσα'\' μον1) τf)ς Χρudοπηγfις. Π. Π α· 

π α ζ αφ ε ι ρ ο π ούλο υ, 1\Ιε-&υδριάς, σελ. 84. 
3 ΤΟ Εκδιδόμενο'\• άντίγραφον κατεστρώ{}η εLς τΟ'\• ε,. λόγφ κώδικα ώς πρότυπον 

παρομοίων πράξεων, §πομένως δ βιβλιογράφος δε,. εκρινεν δτι ώς πρΟς τα άναφερό

με\•α πρόσωπα 1]το άπαραίτητον να τα παρα&έση, δι· δ καΙ. παρέλι,-τ;εν αύτά, η άορί

στως Εγραφεν ό δείνα κλπ. 

.. 
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σ εν έκ τών ένταυfJα πρΟ χρόνων ίκανών, καl κατοικεί εlς τΟ Τριέστι, καί 

35 εlς λοιπdς πολιτείας τοϋ πουνέντε· και τΟ κοινόν τούτο άποκρίνεται τd άλλε
πάλληλα βαΙJιλικd μυρία καl δοσίματα· έπτ]ραμεν αVτΟv τΟν τόπον καl διd 

τΟ χριστιανικόν πάλιν τd τόσα γρόσια n]ν τιμην ταύτης τijς τοποiJεσίας, τd 

έκρατήσαμεν εlς τΟ κοι11Ον τιjς πολιτείας μας, με η)ν διαφοράν τους, πρΟς 

δέκα τd έκατόν, διd Οσο1' καιρΟv lj{}ελε λείπη ό ρη·fJ.είς, καt όπόταν τΟν φω-

40 τίση ό δ.γιος {)εδς καl έλ{}n εlς η)ν πατρίδα του, νd έχωμεν νd τοϋ δώσω

μεν τd ρη{}έντα γρόσια μέ τΟ ρηfJεν ηντερέσιόν τους, καl llν μέ τΟν Sρχομόν 

του ljfJελε φερ{}[j έναvτίος, δπερ μη γένοιτο εlς ταύτην η)ν κοιν1]11 καl εϋλο

γοφανιj άπόφασι.ν ταύτης ηjς πολιτείας, καl Ολης τfίς έπαρχίας, νd εί'με{}α 

Ολοι επίσης διαυ!Jεντευταl περl τοϋ τόπου, καl έτοιμοι έν παντl κριτηρίφ 

45 δποϋ lj{}ελε κινη!Jzj έσωτερικip J) έξωτερικφ· !Η}εγ άμετάiJετος ών ό τοιού

τος τρόπος, ώς iJεοφιλ1)ς καi iJεάρεστος, έγένετο καl τΟ παρό11 μας άποδει

κτικΟν ύποβεβαιωμένον ύπδ πάvτω1ι 1}μών διd τU μόνιμον καl ασφαλές, καl 

Sνδειξιν εlς τΟν tlπω-•rα αlώνα, διd νd καταστρωiJfι καl εlς τδ11 ίερΟγ κώδι

κα, ταύτης τijς άρχιεπισκοπijς Δημητζάνης, καl έδό{)η εlς τdς χείρας του 

50 πανιερωτάτου άγίου δεσπότου κυρίου κυρίου Φιλο{}έου, καl δ πωιάγα{}ος 

{}εδς διd τών εϋπροσδέκτων αϋτοϋ εϋχών, νd δδηγ1}συ καl 1}μliς δ.παντας, εlς 

πάν Sργον άγα{}Οv καl σωτήρισJι" καl νd μfί.ς άξιώσn νd ί'δωμεν καl η)1ι 

οlκοδομ.ην τι]; μητροπόλεως, κατd η)ν αφεσίν μας, καl κατd τCΙJΙ ε'νfJερμον 

καl διακωj ζ1jλον του άρχιερέως μας, καl γεJιομέ'~ιης {}είq.- βοη{}είq. με τέλος 

55 καλόν, νd J]συχάσπ και ,α άναπαυ{}zj ό δεσπότης μας καl ήμείς· δfJεν καl 

κατd τδ μαραφέτι τijς ίεράς καl βασιλικιjς κρίσεω;, επηραμε1ι καί χοτζέτι 

διd ταύτην τι}ν τοπο{}εσίαν, καl έπεράσαμεν καl τΟ παρό1ι μας γράμμα είς 

τΟ πυγγίλι, διd στερέωσιν καl ένωιτίαν λαχοVσαν χρείαν: 

ΤΟ κτίριον της μητροπόλεως, δπερ Εφιλοδόξησεν ό Φιλό&εος να &πο

κτήσιι 1) &ρχιεπισκοπ1l του, φαίνεται δτι, συντρέχοντος καl τοϋ κοινοϋ τiiς 

Δημητσάνης, ιl)ς κal τών μονών κal Εκκλησιών τΥ]ς Επαρχίας, ίδρύ{}η κατα 

η)ν συνοικίαν της &γίας Κυριακfiς, είς τΟ κέντρον μικράς πλατείας, llτις έπl 

μακρCιν σειραν Ετών Uπijρξε τΟ κεντρικώτερον σημείον της πολιτείας.<Η «μη

τρόπολις» 11τις είναι τΟ κτίριον δπερ σήμερον στεγάζει τΟ είσηνοδικειακΟν κατά

στημα, παλαιότερον Εχρησιμοποιείτο ώς κοινοτικΟν κατάστημα, εύ&iJς δΕ μετU. 

η)ν Επανάστασιν Εσκέπτοντο οί Δημητσανίται να τΟ χρησιμοποιΛσουν ·11 καl 

πι-θ-ανώς Εχρησιμοποίησαν ώς σχολείον τών κορασίων. 

Κατα τfιν διάρκειαν της μακράς dρχιεραtείας αδτοϋ Εν Δημητσάνu ό 

Φιλό-θ·εος Επετέλεσεν Εργον -&εάρεσtον καl ΕΗνοπρεπές. Όλίγης μεν παιδεfο:ς 

μεtεϊχεν, δ.λλ• Εστολίζετο λαμπρώς UπΟ προτερημάτων ίερατικοίJ χαρακτήρος ι, 

ι 'Α μ β ρ. Φ ρ α'\' τ ζ η, 'Επιτομη τijς ϊστορίας της άναγεννηftείσης 'Ελλάδος, 

τόμ. Δ', Βν 'Α{}ήναις 1841, σελ. 97. 
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παρcl τfιν Ciδικον Εντύπωσιν tlv άπεκόμισεν ό Επισκεφ3εlς αUτΟν είς τΟ &ρχιέ
πισκοπικΟν κτίριον, κατδ. τΟ Ετος 1806 περιηγη&εlς τΥιν Πελοπόννησον, 
"Αγγλος συνταγματάρχης Λήκ, Οστις τΟν Ονομάζει άμα&η καλόγηρον 1 , ·Εαν 

ό Φιλό&εος δλίγα ό 'ίδιος γράμματα Εγνώριζεν, δμως ύπεστήριξεν Εν&έρμως 

αUτα δια τfιν μόρφωσιν του ποιμνίου της Επαρχίας του. Οϋτω, μετΟ: του 
γείτονος Επισκόπου Άμυκλών Νικηφόρου, δια σιγιλλίου γράμματος τοϋ πα

τριάρχου Καλλινίκου Ε' τοϋ &πΟ Νικαίας, ΊJπΕρ τfiς Εν ΒυτίνιΊ. σχολfiς &πο
λυ&έντος κατa Δεκέμβριον τού 1804, δ Φιλό&εος διωρίσ&η ~φορος καΙ ετα

στi]ς τiiς σχολijς '· Μετct τών προκρίτων τijς Δημητσάνης εξ (Jλλου, κατ<'< το 

~τος 1816 &vηνέχ&η προς το πατριαρχείον ύπeρ τiiς εν τfi πόλει γεραρaς 

σχολfίς, ΕπιτυχΟJν ηlν μετ' αUτης εvωσιν τfις μovfiς Φιλοσόφου καl τΟν διο

ρισμΟν τοϋ μητροπολίτου Παλ. Πατρών Γερμανού, c'Ος έφόρου τfις σχολijς, 

&πολυ&έντος πρΟς τούτο κατ' Ίούλιον του 1815 του γνωστου σιγιλλίου ύπΟ 

τοϋ πατρ. Κυρίλλου ς"' 3
, δπερ έκ τών ύστέρων είχεν ίJπογράψει καl ό Φιλό

&εος '. 'Αλλ&. καl τijς Εν Στεμνίτση έλληνικijς σχολijς διετέλεσεν δ Φιλό&εος 

συνοδικΟς εξαρχος καl έπίτροπος, μετα του όμόρου μητροπολίτου Χριστια

νουπόλεως Γερμανού, μετα τού όποίου ούχ άπαξ κυροί λογαριασμοUς τοϋ 

σχολείου 5 • Δια τοUς λόγους τούτους δικαίως· Μ· 

γεται δτι ΟλόΚληρος 1'Ί Επαρχία Καρυταίνης έτί
μα εlλικρινώς αύτόν, διότι, ως εUστόχως Πα
ρατηρεί δ Φωτάκος, f)το εύσεβfις καl προοδευτι· 

κός κληρικός 6 • 

Πρό 7Cάντων καl ύπf:ρ πάντα δμως ό Φιλό{tεος ύπΥjρξεν &ηiρ και μάρ

τυς του μεγάλου ύπf:ρ ανεξαρτησίας άγώνος, μετασχι1ν ένεργάΊς τών προεπα

ναστατικών μάλιστα παρασκευών. Κατα τοUς χρόνους τών γνωστών σκληρών 

δ·ιωγμών κατΟ: τών κλεφτών, πρlν &πολυ111Ί τΟ πατριαρχικΟν Επιτίμιον καl τΟ 

φοβερον σουλτανικον φερμάνιον τού ~τους 1806, δ πατριάρχης Κωνσταντι· 

1 \'/. Μ. L e a k e, Traνels in the Morea, τόμ. Π, Λονδϊνον 1830, σελ. 62-63-. 
2 Π. Παπαζαφειροπούλου, Περl τi]ς εν Βυτίνn έλληνικf)ς σχολfjς, των 

Πρώτων αυτης διδασκάλων καt τi)ς Εν αtιτίi καταρτιζομένης . βιβλιο1tήκης, Εν Ναu

πλίι:ρ 1858, σελ. 32, 34. Τ ο ϋ α ύτ ο ϋ, Μεft-uδριάς, σελ. 155, 157. ΤΟ σιγίλλιον 

τούτο, ,τ;ερικεκομμένον, &πόκειται Εν τfj Εν Βυτίνη Βιβλιοfl,ήκη, φέρει δ' έν τέλει την 

ύn:ογραφ1lν τοϋ Φιλο1tέου, Εκ τών ύστέρων τε-&εϊσαν. 
8 [Ε. ΚαστόρχηJ, Περt τfjς Εν Δημητσάντι έλλην. σχολfjς, σελ. 66-71. Μ. 

Γ ε δ ε όJ ν, Πατριαρχικοl n:ίνακες, σελ. 683. 
4 ΤΟ Ο'ιγίλλιον δΕν περιεσώ{}η, ό δf: Καστόρχης έξέδωκεν αί'JτΟ Εξ άντιγράφοu 

τοϋ κώδικος τf]ς σχολης Δημητσάνης (φ. 34 • 35β). ΤΟ γράμμα Εν καιρφ {Μ Επα

νεκδο11-ft. 
5 Ν. Α. Β έ η, Περl της έλληνικής σχολijς Στεμνίτσης, 'Έν11-' &νωτ., σελ. 389 κέξ. 
6 Φ. Χ ρ υ σ α ν 11- οπού λ ο υ- Φ ω τάκο υ, Βίοι Πελοποννησίων άνδρών καi. 

τών Εξωϋ-ι εις Πελοπόννησον Ελ<&όντω\', Εν Ά<&ήναις 1888, σελ. 295. 

.. 

Ίi άρχιεπισΥ.ΟΠ11 Δημητόάνης και ΆQγuροκάστρου 

νουπόλε.ως Καλλίνικος Ε' είχεν &ποσiείλει πρΟς τοUς έν Πελοποννήσφ &ρχιε· 

ρείς συιiβουλευτικα γράμματα 1 • Τούτων τΟ πρΟς τΟν Φιλό&εοv &πόκειται είς 

το &ρχείον τijς Εν Άι~1]ναις Ίστορικijς καΙ 'Ε&νολογικijς 'Εταιρείας (Νο 

7231), €κδο&εν i\δη '. Μετct τών &δελφών Σπηλιωτοπούλων μετa ταύτα δ 

Φιλόi}εος συνέπηξε την λεγομένην. ίεραν αδελφότητα, πρΟς τΟν σκοπΟν να 

ένί.σχύση τΟ:ς πολεi-ιεφοδιακας αύτών Επιχειρήσεις 3 • 'Αλλ α τα &ποiελέσματα 

τfiς έπαναστατικiiς Εξεγέρσεως, fιν ύπεβοή{)·ησεν ό Φιλό&εος, δΕν Εζησε να 

'ίδη. Κατα τας ~αΩαμονας τοίί Άγώνος, μετα iών προκρίτων καl λοιπών &ρχιε

ρέων Πελοποννήσου έκρατή{}η ώς δμηρος εϊς τ<iς φυλαχΟ:ς Τριπόλεως, Εν&α 

και έγκά{}ειρκτος εύρισκόμενος ύπέγραψε μετα τών λοιπών &ρχιερέων ύπο

σχετικΟν Εγγραφον περl συνεργασίας αίΊτών- ύπΕρ τiiς &γωνιζομένης πατρί-

δοζ .ι. Αί κακοuχίαι δμως καl αί {}λίψεις τfiς φυλακfiς κατέβαλλον αUτΟν 

διαρκώς καl ά{}εραπεύτως. Άντιληψ&εlς τΟ τέλος το-υ, Εξωμολογή{}η ένώπιον 

τοϋ Άμυκλών καl Τριπολιτσάς ΔαVιήλ, είς Ον μάλιστα άνέ&ηκε να έποπτεύ

ση ν& μετρη&οίίν γρόσια 5 χιλιάδες Εκ τfiς περιουσίας του είς-τΥJν σχολiιν τfiς 

Δημητσ&νης, ύποκύψας δΕ εΊς τας ταλαΊπωρίας έκοιμή-&η τΟν ϋπνον τοU δι· 

καίου, ώς μάρτυς τfις πατρίδος, τfιν 10
/22 Σεπτεμβρίου 1821 5 • ~σ 'Αμυκλών 

καl Τριπολιτσάς Δανι1lλ, περιγράψας δι' όμοιοχαταλήκτων σiίχων τα·--δΕιν& 

τiiς Εν Τριπόλεt ε'Lρκτfjς, λέγει περl τοίi Φιλοi}έου: 

τότε ό Δημητσάνης μου, δ η]ς έμι]ς πατρίδος 

ποιμ1)ν ό άγιώτατο; έκείνης τiJς μερίδος (dπέfJανε) β. 

1 Τάσο υ Ά {}, Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, <Η μον1l Πα\•αγίας τfις Αiμυαλοϊlς, .σελ. 

40 κέξ. 
2 Έξεδό{}η ύπΟ Ε. Σ αβράμη, "'Εγ{Ί·' Ο:νωτ., σελ. 231-238. Προηγουμένώς 

δμως εϊχεν Εκδο&η ύπΟ Τ. ΚανδηλόJρου, «.Μαλεβίις», f:τ. Δ' (1924), σελ. 

227 κέξ. 

s Τάκη Ταχτικοϋ, "Εν&' &νωτ., σελ. 2. Ν. Α. Βέης, Έγκυκλοπαιδ, 

ΛεξικΌν Έλευ1tεροuδάκη, τόμ. ΙΒ', σελ. 621, Εν λ. Φιλό{}εος. Ε. Σ αβρά--μ η ς, 

"Ε·γl}' άνωτ., σελ. 225. 
'1 'Έγγραφον ύπ' &ριϋ-. 14796 της Ίστορικfjς καi Έft-γολ. <Εταιρείας. Βλ. Ε. 

Σ αβρά μ η ν, "Εν&' &.νωτ., σελ. 224, Uποσ. 3, 225- 226. 
5 'Ι ω σ η φ Ζ α φ ε ι ρ οπού λ ο u, Ot &ρχιερεϊς καi ol προϋχοντες έντΟς της 

Εν Τριπόλει φυλακής εν f:τει 1821, εκδ. β', Εν Ά1'}1]ναις 1890, σελ. 67-68 (ή σ: 

εκδοσις του σπανίου καi δ:ξιολογωτάτου τούτου πον11ματος έγένετο Εν ~ Α11-ή·ναις 1852, 
ή δΕ τελευταία Επιμελείr!- τού εν Τριπόλει «Συνδέσμου Φιλοπροόδω\' ό ΠΑΝ», εν 
'Αθ·ήναις 1926). "Ο Ν. Βέης (Έγκυκλοπ. Λεξικόν Έλευfl·ερο.υδάκη, ΙΒ', 621) 'Ι'Η

τει τΟν tΜνατον τού Φιλα&έου τΥ]\' 8 Σεπτεμβρίου, ό δf: Ε. ~αβρά ιi η ς (."Εν{}' 

&νωτ., σελ. 226) την 17ην ίδίου. ΠρΟς ταύτα Ομως δΕ" Ουμφ_ωνεϊ ό αυτόΠτης Ζα

φειρόΠουλος. ΠQβλ. καL Τ. Ταχτικό ν, "'Εν&' &.νωτ., σελ. 2, Uποσ. 10. 
6 «Φιλολογικ1l 'Ακρόπολις», τόμ. Α' (1888 -1889), σελ. 3ί6 κέξ. 
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(Ο 'ίδιος ό Δανη)λ έπεμελήίtη τΥjς Εκτελέσεως τf1ς έπι&υμίας τοϋ μάρτυρος, 

διa τiJν προς τiJν σχολiJν Δημητσάνης δωρεάν. Άλλa το σύνολον τiiς κατα
λειφ1tείσης ύπο του ΦιλοΜου περιουσίας &νijλftεν ε!ς 2.500 γρόσια μόνον, 
το δε μέχρι συμπληρώσεως του καftορισftέντος ποσοϋ τών 5. 000 γροσίων 

ύπόλοιπον &νεπληρώ{}η διa μιάς &ρχιερατικi\ς στολiiς κα\ fJ.λλων άρχιερατι

κών κα\ δμολογιών ύπο του &δελφου του Φιλο{}έου Χατζη- Γεωργίου. Ή 

προκειμένη συμφωνία διετυπώftη καl έγγράφως έν Δημητσάνη τίj 14 Δε

κεμβρίου 1821, βεβαιωftείσα κα\ ύπο τοϋ Δανιήλ, οστις προς τοϋτο μετέβη 

είς τfιν γενέτειραν αύτοϋ Δημητσάναν 1
• 

Μέλη τijς οίκογενείας τοϋ Φιλο&έου φαίνεται Οτι παρέμεναν έv Δημη

τσάντι διαρκούσης τfiς Επαναστάσεως καl μετα τΟν &άναων του &ρχιεπισκό
που. Οϋτως, ό άδελφΟς αUτού Χατζη- Γεώργιος, έν Ετει 1824, &φιέρωσεν 
είς τΟν vαΟν τών άγίων 'Αποστόλων τοϋ προαστίου τfiς Δημητσάνης Πα· 

λαιοχωρίου βιβλία τινά, ώς τούτο γvωστΟν κα{Ησταται &πΟ σημείωμα τού 

μικρου κώδικος του ναου τούτου (φ. 2β), Ι!χον ο~τω: εlς τιi 1824 Φευρουα
ρ!ου 10: fιλiJεν ό κvρ Γ: Χαντζης άδελφδς τοv άγΙου Δημητζάνης Φιλο-

1 ΊδοU το εγγραφον ( φάκελλος σχολ fις Δημητσάνης, έν τψ κατά τi]ν βιβλω&ή
κην αύτfjς <Ιστορικψ Άρχείφ Γορτυνίας), διά χειρΟς του Δημητσανίτου ίστορικοϋ 

Μι χ. Οiκονόμου πι&ανόηατα γεγραμμένον, ώς έκ του γραφικού αύτοϋ χαρακτfjρος 

εiκάζομεν: 
Ό Τριπόλεως Δανοjλ έπιβεβαιοί 

t· Δια τοV παρόντος 1jμών ένυπογράφου γράμματος δηλοποιοVμεv ήμείς οι vπογε

γeαμμένοι Δημητζανίται, δ τι έν τfj έξαμηνιαlq, τijς Τριπολιτζiiς φυλακfj εfιρε{}εiς μετCι τώ1• 

cΗλων &ρχιεeέων καί πeοεστώτω1ι, καi ό μακαρlτης δεσπότης ήμών Φιλό{)εος, καί έν 

κα{}αρ(jι συνειδότι έξομολοyη{}ε(ς κατCι χρέος &eχιεeατικΟν κat χριστιανικΟν πeΟς τΟv &γιον 

Τριπόλεως κύριον Δωιιήλ, διετάξατο ϊνα διU ψυχικήν του σωτηρlαν &φεύκτως δο{}ώσιν 

έκ n'jς εύeε{}εlσης αVτofJ περιουσίας &φιέρωμα εlς τΟ σχολείον τijς πατρlδος 1jμών γρόσια 

πέντε χιλιάδες, dρι{}. 5000, μετU δlι άκριβij Jξέτασιν τοϋ δ.γlου Τριπόλεως, Βπlτηδες ΕJ.

{J.ό1ιτος lνταίJ{)α, μη εύρει'Νντωιι lίλλων μετρητcΊΊν lκ τijς περιουσlας τοϋ μακαρlτου Δημψ 

τζάνης, εlμt) δύο χιλιάδων πεντακοσlων yροσlων, έ?.άβομεν ήμείς ταϋτα παρU τοϋ χ"Γεωρ

γlου α.Vταδέλφου τοϋ μακαρ{του Δημητζάνης· εlς άποπλήρωσι1ι δlι τών ι1λλων ijμισυ 1 συμ
φωνήσαντες μετα τοϋ eη{}έντος χ"Γεωργlου έJ.άβομεν μlαν άρχιερατικην στολήν, καl llλλα 

τινα μέeη άρχιερατικών ώς ι} καταγραφή, καi μlαν όμολογlαν εlς (/1ιομά του δο{}είσαν 

παρα τών προλαβόντων έφόρων n'jς ήμών iπαρχlας δια γρόσια πέντε χιλιάδας, καt έτέραν 

δμο/.σγίαν εlς Ονομα τοϋ μακαρίτου Δεσπότου κvρlου Φιλο{}έοv διά γρόσια χlλια Νο 1000 
χeέος τοϋ κVe Π. Ζαρυφόπουλου, καt εξοφλήσαμεν διόλου, μένοντες &καταζήτητοι, καί 

·ά.ΠΟ τΟν χ"Γεώρyιον, καl &πό ι1λλους συγγενείς του δ.ν φανώσιν όμοlως Καί δ χ"Γεώe

γιος άκαταζ1}τητος παρ' ήμών περl του ρη{}έντος άφιερώματος· καi εlς fνδειξιν lγένοντο 

δύο όμοια έπιβεβαιωμένα παeα του άγiου Τριπόλεως, καl παe' ήμών βεβαιωμένα καt 
Βδό{}'η τΟ έ'ν πρΟς τδ1' χ"Γεώρyιον. 

Ti'J 14 Δεκεμβρίου 1821, ε,, Δημητσάνy. 

Χατζηγεωργιως, 
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#έου και l!βαλεν έν τφ ναφ έναν άέρά ι' εν τριc[:ιδιον, μίαν φυλλάδα τfjς 

λειτουργίας, και εν στρώμα τijς άγίας Τραπέζης 2 • 

VII 

Χ ηρεύσαντος του &ρχιεπισκοπικοϋ δρόνου τfiς Δημητσάνης διa του ftα

νάτου τοϋ Φιλο&έου, δ τόπος &:rέμεινεν δρφανΟς ποιμένας έπl τριετίαν. eH 
προσωρινη διοίκησις 6jς 'Ελλάδος, διa τοϋ &πο 13 Όκτω~ρίου 1824 έγγρά
φου της πρΟς τΟ βουλευτικόν s, άγγέλλει Οτι άνεγνώσ{}η τ-0 προβούλευμα καl 

ένεκρί{}η δ προβλη{}εlς Ciγιος Χαριουπόλεως Βησσαρ!ων, τοποτηρητiJς τiiς 

&ρχιεπισκοπfjς Δημητσάνης, κα\ δτι ftα ένεργηftοi!ν τa δέοντα, συγχρόνως δε 

προβάλλεται Επιστάτης τών Εκκλησιαστικών δικαιωμάτων .της αύτfίς άρχιεπι

σκοπfις ό πανοσιώτατος Γεννάδιος Οίκονόμου, Αίμυαλίτης οι. Κατ& τοiJς 

προεπαναστατικοUς χρόνους ό Χαριουπόλεως 5 Βησσαρίων διετέλει τιτουλάριος 

έπίσκοπος του Δημητσανίτου μητροπολίτου Παλ. Πατρών Γερμανοϋ, με{}' 

ού &νεμίχί1η είς τi]v προπαρασκευfιν τilς Επαναστάσεως, έμυή-θ·η είς τα tiiς 

Φιλικiiς eΕταιρείας 6 καl &κολοΜtως ύπηρέτησε πιστώς τΟν άγώνα, ώς έκκλη· 

σιαστικΟς καl πολιτικός. Δια&έτων μέγα κύρος, παρεκίνει τοUς στρατιώτας 
εΊς πόλεμον, &πολαύων δΕ μεγάλης εκτιμήσεως καl σεβασμού έκ μέρους τοϋ 

λαοϋ, συνεβίβαζε τας άναφυομένας έν μέσφ αϋτοϋ διενέξεις, κατα τiιν διάρ .. 
κειαν τοϋ πολέμου 7

• Γενικώς δ' ειπείν, ώς τοποτηρητfις έν Δημητσάνη ό Βησ

σαρίων έποίμανε {}εαρέστως την έπαρχίαν και μετα φιλοπονίας και συνέσεως 

'Αήρ, η κοινότερον αερας, καλείται τΟ γνωστόν κάλυμμα, δι' ού μετΟ. τΟ τέ

λος τfjς προετοιμασίας τδΊν τιμίων δώρων καλύπτεται τΟ &γιον ποτήριον καl ό δί

σκος, πολυτελώς διακεκοσμημένον, f.κ μεταξωτού η λινου ύφάσματος, συμβολίζει δΕ 

την σινδόνην, δι' Ύjς ό εlισχήμων 'Ιωσi]φ περιέβαλε τΟ σώμα του Ίησοϋ μετα την 
&ποκα&ήλωσιν, καί άντιστοιχεL πρΟς τΟ velum τών δυτικών. 

2 <Ο κώδιξ &πόκειται παρα τfi δημοσίιι: βιβλιο-&ήκυ της σχολfις Δημητσάνης, 
9 Γενικα 'Αρχεία του Κράτους, Έκτελεστικόν, φάκελ. 28. Βλ. Κ. Οίκο ν ό

μο υ (τ~υ εξ Οικονόμων), τα σq;ιζόμενα εκκλησιαστικα συγγράμματα, τόμ. ΒΊ ·Α-&ή
νησι αωξδ', σελ. 16. 

4 Περί του Γενναδίου ΟΙκονόμου βλ. Τάσον Γριτσόπουλον, ·π μονι] 

Αlμυαλοϋς, σελ. 37- 38. 
5 Ή έπισκοπi] Χαριουπόλεως υπηρξεν εκ τ&ν &ρχαιοτέρων _ επισκοπδΊν τής μη· 

τροπόλεως Ίiρακλείας, ψιλψ όνόματι &πα'\•τώσα '6.π0 του ΙΔ' αίδΊνος. Βλ. τi]ν σχε

τικi]ν βιβλιογραφίαν -δπΟ μητροπολίτου Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο υ, .:Θρq;κικά», τόμ. 

'ϊ. (1935), σελ. 134- 135. 
ιr Κ. Χ. Σ τ α υ ρ οπού λ ο υ, •Ιστορία Ζυγοβιστίου, εν' Α-&ήναις 1906, σελ. 31' 
'Φ. Χρυσαν-&οπούλου-Φωτάκου, ''Εν-&' &νωτ., σsλ. 314. 
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διεξtlγ&)rέ -nΊv ύπfιρεσίαν αUτοϊΊ !.ιέ;(ρι τοϋ 'ΑπριλίΟυ 1833, Οτε. &Πέ&ανε ~~ 
Περl τού \}αvάτου αUτού πληQΟφορούμε\tα Εξ έν-f}υιλήματΟς ·εν παQ·αψύλλψ 
εvαγγελίου, εκδόσεως Βενετίας αφ'((}' (=1599), τiiς μονiiς τijς Αίμυαλοuς, 

1lδη φυλασσομένου έν τίi Εν Δημητσάνη δημοσίg Βιβλιοftήκη. δπερ Εχει 00ς 
Εξης: 1833 ~Απριλίου 21 έπJ.1jροσε τΟ Κηιιό)' χρέCος ό άείμνηστος I δεσπότης 
Βησσαρίων Χαριουπόλεως είς μητρό~πολοι njς Δημητζάνας κ( αl) τδ γράφο

μεν είς Εν{}ήμησιν κ((].!) 1jμέρα ΠαρασΚευtj. 

Κατ·α __ tιΊV lOt:til &ρχιερατείαν αύτοίί έν Δημητσάνη . ό Βησσαρίι.ι:>ν ήγ.ά
πησεν ίδιαιτέρως ηlν σχολ1Ίv εLς 11v καt αi'JτΟς πι{}·αν(δτατα-. έφοίτησεν. C/0&13v 
dπο-&ν)lσκων κατέλιπε διΟ: διαθ·ήκης ύπΕρ τΥjς σχολης γρόσια 500, μJ';τρη8·έντα 
τρέίς"ήμ'έρας μετΟ: τΟν ".&άvατόν του είς τοUς Εφδρους τΥις σχολης, ό)ς-τΟ &κό: 
λοιι&ον εν τ(ί1 χόJδικι αvτijς (φ. llβ) σημείωμα, διa χειρος Καλλινlχου Κα: 
στόρχη, τοu βραδύτερον Φ&ιώτιδος γενομένου, πι&ανώτατα γραφέν : 1833 
~Απριλίου 21. "Εν μακαρίq. τfj J.1}ξει- γεJΙόμενος ό "άείμνηστος τοΠοτηρητfις 

Lfήμ.ηΤζάrνης δ. γιος Χαριουπόλεως ΒησοαρίWν, πατρίδος μέν ·Ζυγοβυστίου, 

μα{}ητ·iυ{}ε(ς δε και Ι ζ1}σας πολVν καίρδν έν Δημητσάνη, διέταξεν εlς η)V 

·διαf}1]κην- του ψd δο{}ώσιν -ι- έκ τijς περιουσίας του εlς η)ν _eΕλληΨικΎjJι ·ΣiΟ
λJ)ν Δημητσάνης γρόοια πεψταjκόσία. ΤαVτα εlς τάλJ.ήρα πεΨτόφρα)ικα εlΚο..:. 

σιεννέα έμέτρησεν εlς τοVς Ι έπιτρόπους ηjς Σχολ1jς σ1]μερον ό πανοσιώτα

τος δ. γιος Jjγούμενος Αlμvαλών Ι J(. Παρfl-έJιιος? αύτάδελφος του μακαρίτου 

άφιερωτοV, καl καταχωροίίJιται Ι π)Ψ 24 άπριλίοv 1833. Έν Δημητζάνη. 
Άλλα- και ύπΕρ τ-ϊiς μικρCiς γενετείρας αύτοU, τού Ζυγοβιστίου, φαίνε

ται κατέλιπε ποσΟν χρημάτων ό Βησσαρίων, δι' ο-δ βραδύτερο-ν συμπληρω

{}·έντος &νηyέρ{}η τΟ σχολείον τolJ χωρίου :1• 

ι Σχετικα τινU. βλ. ύπΟ Τ & σ ο υ 'Α_ Ο. _Γ ρ ι τ σ ο π ούλο υ, «ΓορτυνιακΟν 'Ημε

ρόλόγιον», ετ. Δ' {1949), σελ. 2. 'Ως πρόσωπον κύρους καί Εμπιστοσύνης τΟν Βησσα

ρίωνα συναντ&μεν έπιβεβαιοϋντα Εν Δημητσάνη τ!] 15 Δεκεμβρίου 1829 ηlν διαΜΊ
Κ1Jν τ'i'jς_ Κανέλλας. &υγατρΟς Διαμαντi] Καζάκου, συζύγου Κώστα Τζανi]. ΤΟ fiγγρα
φον παρα τfi οίκογενεί(z. Τζαγi'j της Δημητσάνη;. 

2 Ό Χαριουπόλεως Βηάσαρίων, δ {ιγούμενος της μονi]ς Παναγίας της Αίμυα

/_.01)ς Παρ&ένιος (Τ. Γριτσοπούλου, Ή μον1] τfις Αίμυαλοϋς,_σελ. 37) καί ό 
f1γΟύμενος τi]ς ,-ταρα ηlν Βυτίνσ.V μονi]ς τό'η• ιlγίων Θεοδ_ώρων Νεόφυτος, ,-ταρό. τοϋ 

όποίού λέγεται δτι ό Θ. Κολοκοτρώνης Εδιδάχ-&η τΟν συλλαβισμΟν (Π. Π α π α ζ α· 

φ ε ι ρ ο π ο. ύ λ-ο υ, Με<'}u_δριάς, σελ. 87), ύπfιρξαν &δβλφ&. τέκνα τοϋ Εκ Ζυγοβιστίου 
ΦωτειVόϋ ΠαπαδοπΟύλου (Κ. Σ τ α υ ρ ο'π ούλο υ, 'Έν&' ιlνωτ., σελ. 24, 31 ). Έκ 
του πατρΟς_ αVτών Φωτεινοϊi Επωνομάσ-&ησαν Φωτεινόπουλοι,_ αν. καΙ δ Παρ{J.έ.νιi::ις 

&είπο-ι;ε ΟΟνομeiζετο Παπαδόπουλος, Εκτοτε δΕ αμφότερα τα έπώ,•υμα τi]ς δ.ιακλα: 
~W:1}εί.σης οίκογενείας εύρ_ίσκονται έν χρήσει παραλλήλω; μέχρι σήμερον είς Ζυγο

βίστι.· 

.s Κ. Χ. Σταυροπού.λοΊJ, Ίστορία Ζvγοβιστίου, σελ. 30._Τ0ν Βησσ~ρίωνα 
ΟημsωίϊV άπλώζ οί Βογιατζi]ς, «Βύρcρν», Α', σελ. _ _183 καl Τ. Κανδη~<Ί)ρος, 
Δημητσάνα,·- σ-έ; .. ,- 25, Γορτυνία, σελ. 151, δ Βογιατζης μάλιστα Ονομάζε-ι αύτΟν Κα
ρυουπόλεως, .:ΆττικΟν 'Ημερολόγιον», Β' (1868), σελ. 77. 
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VIII 

ΔιΟ: ηΊν συνηlρησι-ν του εν Κωνστα-ντινουπόλει πατριαρχικού ο'ίκου, 
ρυ-&μιζόμεναι κατ& καιροUς δια πράξεων τών πατριαρχών έγίνοντο ύπΕρ τliς 
Μ. Έκκλησίας χρηματικαl εLσφοραί, εί~ δ.ς μετείχαν αί μητροπόλεις,-- ό λαΟς 
καl ό κλfιρος. Αί σχετικαl λεπτομέρεια-ι τfις συμμετοχΎjς έκάστου ελλείπουν. 
ΚατΟ: τΟ Ετσς 1790 αί μητροπόλεις και &ρχιεπισκοπαl τοϋ οίκουμενικοϋ ~Qό· 
νου, δι& τΎιν συμμετοχ1lν των εΊς τΟ:ς Εν λόyψ είσφορ&ς διηρέ{}ησαν είς τρείς 
τάξεις. Είς τfιν πρώτην τάξιν έκ τών Εκκλησιών της Πελοποννήσου ύπήγοντσ 
αί μητροπόλεις Κσρ-ίν-&σu κάl Παλ. Πατρών, είς δΕ ηlν δευτέραν a'L μητρο· 
πόλεις Μονεμβασίας, Λακεδαιμοvίας, Χριστιανουπόλεως, Ναυπλίου, ~Ω/ιένης 
καΙ ή &ρχιεπισκοπi] Δημητσάνης '. Ό Πουκεβlλ &εωρεί τ!jν Δημητσάναν rος 
τfιν πλουσιωτέραν τών Επισκοπών ΠελσποννΊlσου, πλην τfjς Άμυκλών, τflς 
όποίας μόνον ύστέρει κατ<Χ τΟ:ς προσόδους 2

• Άλλα ταίίτα Ερχονται εlς &ντί
-&εσιν πρΟς τα έν τfi παραιτήσει τοίί Άμβροσίου διαλαμβανόμενα καl τα Εν 
τϋ &ναφορg τών χριστιαν&ν, περl διορισμοίί τού διαδόχου του συμπληρω
τικά, Οτι ή Επαρχία fιτο πτωχοτάτη καl &νεπαρκ1lς 3 • Άπόδειξις Οτι μεταξt 
τών καταπε:πατημένων Επαρχιών τού οlκουμενικοU πατριαρχείου συγκατα
ρι-&μουμένη ή Δημητσάνα &ναφέρεται εΊς σχετικΟν πίνακα δφείλουσα εΊς την 
Μ. 'Εκκλησίαν δι' αuλικa χρέη κατ' Ίούλιοv τοu 1830 γρόσια(;) 18250 •. 
"Ίσως αί πληροφορίαι τοϊί Πουχεβιλ &να-φέρονται εlς παλαιοτέραν καλυτέραv 
έποχήv, ή δΕ κατάταξις εlς τ1lν δευτέραν κατηγορία-ν της Δημητσάνης ύπηγο
ρεύ.a·η μCiλλον πρΟς &ντιμετώπισιν των πολλών &ναγκών του πατριαρχείου, 
άνεξαρτήτως τfiς πραγματικiiς καταστάσεως τΥjς &ρχιεπισκοπfjς, 11 είκcΟν τfjς 
όποί.ας Εν τούτοις είς τcΧς &vωτέρω πηγUς είναι όπωσδήποτε ύπερβολική. 

ΜετΟ: τΟν ι1άνατοv τοίί Βησσαρίωνος, ληξάσης τfίς Επαναστάσεως, 11 
διοίκησις τiiς &ρχιεπισκοπfiς είχεν &νατει1-η εlς τεtραμελfj Εξ ίερέων έπιτρο· 
πήν 5 • Άλλ' ή -&ητεία τfjς Εν λόγφ έπιτροπfiς δΕν έκράτησεν είμη μfινας μό
νον τινάς, διότι μνημονεύεται μΕν μεταξU τών δκηΟ μητροπόλεων τfiς Πελο-

1 Μαν. Ι. Γεδεών, Χρονικα πατριαρχικού οίκου καl του ναού, έν Κωνσταν
τινουπόλει αωπδ', σελ. 199. 200. 

~ F. C. Η. Ρ ο u q u e v i 11 e, Voyage dans la Grece, τόμ. VI, εκδ. β', 
Παρίσιοι 1827, σελ. 202. 

3 Βλ. Cι.νωτέρω, σελ. 239- 240, στ. 16 κέξ. καί σελ. 241, στ. 8. 
4 Δη μ. Γ ρ. Καμπούρογλου, Μνημε1α της ίστορίας τών Ά&ηναίων, τόμ. 

ΓΊ έν Ά-&ι1ναις 1892, σελ. 135. J, D. Μ a η s i, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima co11ectio, τόμ. XL, Παρίσιοι 1909, σελ. 112. 

5 Κ. Ο L κ ο νόμο υ (του έξ Οίκονόμων), "Εν-&' Cι.νωτ., σελ. 13. 
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πονν1Ίσου ή &ρχιεπισκοπ1Ί Δημητσάνης καl ή Ζαρνάτας 1 εlς τΟν Εκκλησια
στικΟν κατάλογον τοϋ νεαροϋ- βασιλείου τfjς ~Ελλάδος, λήγοντος του ετους 

1833, δια τοϋ ρυ-θ-μίζοντος δμως τα τών μονίμων καΙ. προσωρινών έπισκο· 

πών τijς Έλλάδος βασ. διατάγματος, 1] &ρχιεπισκοπi} Δημητσάνης δεν Ί!πάρ
χει πλέον. eH Γορτυνία διηρέ-θ·η εlς δύο έπισκοπάς, τΥιν ~Ερυμαν-&ίας μΕ 

ί!δραν τi]ν Δημητσάναν καl τi]v Γορτύνης με eδραν 'ίσως τi]ν Καρύταιναν. 
Τούτο Εγένετο πρΟς έξοικονόμησιν τών πολλών προσφύγων άρχιερέων, οίτι

νες είχαν κατέλitει εlς Πελοπόvνησον κατ& τΎιν έπανάστασιν. 
Οϋτω, τΥιν μΕν έπισκοπΎJν ~Ερυμαν{Ηας κατέλαβεν δ πρψην Άρδαμε

ρίων ~Ιγνάτιος, η1ν δΕ Γορτύνης δ .πρψην Παραμυ{Ηας Ιlροκόπιος". Άλλ' 

ό δεύτερος Εκ τούτων Επl βραχiJ &π1)λαυσε τών &γα{}ών τiiς νέας αUτοϋ 

Εδρας, διότι, καταληφ{)εlς &πΟ γfιρας fσχατον καl &δυνατ<ίJν, Ενεκα σωματι

κοϋ πά{}ους πολυχρονίου, νf) Εκτελfi τα καθήκοντά του, Εκρί{)η ύπΟ τfις ίερdς 

Συνόδου &:νάξιος καl &νίκανος δια τΟ -ΕπισκοπικΟν εργον, ώς μη δυνάμενος 

πλέον «οϋτε να λειτουργήση εlς εV/.ογίαν τών χριστιανών, οίJτε '\'() περιοδεύ

ση εlς Επίσκεψιν τοϋ λογικοϋ του ποιμνίου». ΔιU γνωματεύσεως λοιπΟν τfjς 
ίερdς Συνόδου, ό Προκόπιος άπηλ.λάγη τών κα{}ηκόντων αύτοϋ, Ενισχυ{)εlς 

δια μικρ&:ς μηνιαίας συντάξεως, είς βάρος τοίi Έκκλησιαστικου 'fαμείου s. Ί'1)ν 

άπαλλαγt)ν αύτοϋ Εκ τών κα{}ηκόντων του ό Προκόπιο ς, Clν καl δΕν- Uπέβα/,ε 
την κεκανονισμένην παραίτησι ν, &πεδέχ{)η εύχαρ ιστ.ημένος καl &πεσύρ{)η εϊς 

Πάτρας. 
<!Αμα τίϊ &παλλαγfί του Προκοπίου έκ τών κα-θηκόντων του, συνεχωνεύ

&ησαν αί δύο νεαραl έπισκοπαl είς μίαν, η)ν Γορτ{ψης ~. Ταύτην κατέλαβεν 

ι Αί•τό{}ι, σελ. 5. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, "Ιστορία τfις Έκ

κλησίας τfις Έλλάδος, τCμ. Α', έν Ά{)ή•ναις 1920, σελ. ί6. ·ο Θεοφά·νης Σιατι

στεύς, μητροπολίτης Μαντι·νείας μετδ. τ1)ν &πελευft·έρωσιν (1852- 1868), γράψας χάριν 
τοϋ ·Ρήγα Παλαμήδη περl τών μητροπόλεων καl Επισκοπών κατό. την Επανάστάσι·ν 
μετδ. καl καταλόγου τόΛ• ιiρχιερέω·ν, Εν Πελοπον'\•{;σφ σημειοϊ έ'\•διαφερούσας πληρο

φορίας, U.ς εlχε συλλέξει.Κατδ. ταύτας, ή χώρα διυvειτο εtς i:J μητροπόλεις, Εχούσας Επι~ 
σκοπάς, καi δύο άρχιεπισκοπάς, η)ν Δημητσάνης, 1)ς ;ι:ροtστατο Φιλό-&εος fκ Κύπρου, 
καί 'Ακόβων, ένω-&ε'i:σα'\' μετδ. τfις Τρι.-τόλεως (Γεν. 'Λρχεϊα τοϋ Κράτους, άρχείον 
Βλαχογιά'\•νη, φάκελ. Α, 24). 

2 κ. οικονόμου, 'Έν-&' &νωτ., σελ. 218. Θά'\•ου Πανουτσοπο~
λ 0 υ, "Η έπισκοπlj Γόρτυνος~ Μεγαλοπόλεως κατδ. τοiις πρΟ τοϋ 1821 χρόνους καi 
έντεϋ-&εν μέχρι σήμερον, έφημ. Τριπόλεως «Μορεάς:., 27 'Απριλίου 1928, σελ. 1. 
Β α σ ι λείο υ 'Ατέ σ η (Επισκόπου Ταλαντίου) 1 Έπίτομος fπισχοπικ1) ίστορία τfις 

Εκκλησίας τfις Έλλάδος, τόμ. ΑΊ Εν 'Α-&ήναις 1948, σελ. 173. 
3 το σχετικΟν έγγραφον ύπΟ Β .• Ατέ σ η, 'Έγ{}' Ο.νωτ. I σελ. 173 - 175. 
4 Βασ. διάταγμα άπΟ 24 'Ιουλίου~ 5 Αυγούστου 1834 Φ.Ε.Κ. 80 (1834), 

σελ. 238. 
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ό μνημΟΗ'υ{)εlς Ί;τάτιος j, πρΟς δν C ιεμη,,ύ{)η UJΙO τiίς ίfρ&ς Συνόδου, «πρΟς 
&ποφυγi)ν πάσης συγκρούσεως πρός τι να γείτονα» να ζητήσυ παριi τfις πο

λιτικΥjς τοπικiiς διοικήσεως τΟν κατάλογον τών ~όλεων, κωμών καl χωρίων 

τfις Επαρχίας του 2
, καft' δσον κα{}ωρίσ{}η σύμπτωσις τών πολιτικών καl 

{}ρησκευτικών όρίων τfjς Επαρχίας. 

tO &πΟ τοϋ Σεπτεμβρίου 1834 ποιμαίνων την άρτισύστατον Επισκοπi)ν 

Γορτύνης πρψην "Αρδαμερίων ~Ιγνάτιος κατ1)γετο Εκ Κασσάνδρας, κατfιλ&ε 

δΕ εl.ς "Ελλciδα τΟ δεύτερον τiiς Επαναστάσεως Βτος. Μετέσχεν Ενεργώς τών 

πολεμικών πραγμάτων είς την lδίαν αUτοϋ πατρίδα, η)ν Κρήτην καl την 

Πελοπόννησον, συντηρήσας κατα καιρσUς 'ίδιον, έξ ίδίων, στρατιωτικΟν 
σώμα. 'Εν Πελοποννήσcρ Εγκατεστημένος καl τυχι:Ων μηνιαίας συντάξεως 200 
φοινίκων έκ μέρους τοϋ κuβερνήτοu Καποδίστρια, Εδαπάνα ταύτην όλόκλη· 

ρον, πρΟς σπουδ1)ν &πόρων νέων, διδάσκων έν Μονεμβασίq. αύτοπροσώπως. 

Αi'Jξήσαντος του κuβερνήτοu τi}ν σύνταξιν είς 300 φοίνικας, η\Jξησε καl έκεί
νος τΟν άρι&μΟν τών μα{}ητών. Έν Γορτυνίct έποίμανε {}εοφιλώς και έναρέ~ 

τως τΟν λαόν, τιμώμενος UπΟ πάντων &ς πατηρ καl καταλιπffiν φήμnν άγα
{}i)ν καl άνεξάλειπτον. Κατα τΟ 1839 διετέλεσε μέλος της ίεράς Συνόδου, πρό
τερον δ' Εχρημάτισε τοιούτον τfiς έκκλησιαστικfίς 'Επιτροπείας. Έν Άftήναις 

εuρισκόμενος όJς συνοδικον μέλος τijς περιόδου 1839- 1840, έτελεύτησε τον 
βίον τi]v 17ην Σεπτεμβρίου 1839 ". 

Μετα τΟν &άνατον τοϋ Ίγνατίου, έχήρευσε καl πάλιν {ι Επισκοπfι Γορ

τύνης, έπl μακρΟν μάλιστα χρονικΟν διάστημα. Δια τών νόμων Σ' και ΣΑ' 

τοϋ 1852, αί έπαρχίαι Γόρτυνος καl J\1Έγαλοπόλεως &πετέλεσαν μίαν έπισκο
πήν, τΥJν δευτέραν έν Άρκαδίg, μετα τl)v Μαντινείας καl Κυνουρίας 4 , την 

Εδραv της νέας έπισκοπfiς έν Δημητσάνη κατέλαβε κατα Δεκέμβριον του Βτους 
1852 ό έκ Τήνου ΦιλόfJ.εος Καλουμένης, δστις Εκ τοϋ Εγγάμου βίου προερ

χόμενος καl χηρεύσας ήξιώ{}η του βα{}μου τijς aρχιερωσύνης δια τi}ν πολλi]ν 

ι Περl τοϋ άνδρΟς ύπάρχει συνοπτικΟν καi άτεΗς σημείωμα ύπΟ τοϋ μακαρί

τοu Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ Σ υ'\' ο δ ι ν ο ϋ (μητροπολίτου πρ. Μεσσηνίας τοϋ άπΟ Γόρτυ

νος), ·ο 'Αρδαμερίων (κατόπιν Γορτύνης) 'Ιγνάτιος, «Θεολογία», τόμ. Ε' (1927), 
σελ. 126- 128. 

2 Β. •Ατέση, "Εν&' άνωτ., σελ. 175. 
3 Άμβροσίοu Φρανtζfι, 'Έν&' &νωτ., τόμ. ΔΊ έν Ά-&ήναις 1841, σελ. 

104. Φ. Χ ρ υ σ α ν f} ο π ο ύ λ ο υ - Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων 6.νδρ&ν 
1 

σελ. 
299-300. Θ. Πανουτσοπσύλου, "Εν&' &νωτ., σελ. 1. Πολ. Σu'\-•οδινοϋ, 
"Εν{}' &νωτ., σελ. 128. ·ο 'Ιγνάτιος ύπεγράφετο : ό ΈρυμωιΜας Ίγvάτιος· 1Ί ί'πο

γραφή του εύρίσκεται πολλαχού εtς κώδικας το)ν μονιΟν της έπαρχίας του καl εtς 
έγγραφα. Βλ. καi Τ. Τ α χ τ ι κ ο ϋ, 'Αμβρόσιος καi Φιλό-&εος τελευταιοι &ρχιεπί
σκοποι Δημητσάνης, ''Εν θ·' &νωτ., σελ. 2. 

4 Κ. Οικονόμο υ (τοϋ Εξ Οικονόμων), "Εν{}' Ο:νωτ., σελ. 648. Χρυσοστό
μου Παπαδοπούλου, "Εν{}' 6.νωτ., σελ, 420. 
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α~τοϋ_&ρετην καl εύσ~βειαν, αν καl δΕν ητο μεγάλης παιδε~άεως κληρικός._ 
.'Εν τfi ~παρχίg αύτοi! δ ΦιλόiJεος &νεδείχ(fη δραση]ριος καl φιλάνiJρωπος· 

τΟ πλείστον τοίi Ετους κατέλειπε ηΊν Εν Καρυταίνη Ι.διόκτητον αύτοίi οtκίαν 
~καl &διαy.όπως περι~δευε μέχρι των πλέον άπομεμακρυσμένω_ν σημείων τii_ς 

Επαρχίας. Άπέ-&ανε δΕ: Εν περιοδείg, άναπαυ-&εlς εΊς τfιν κατ& τα Καλάβρυτα 

μονf)ν τοϋ άγίου Ά{}ανασίου, κατα τΟ Ετος 1874 1 • 

ΆπΟ τού S·ανάτου τοίi Φιλο-&έου καl πάλιν η έπισκοπfι χηρεύει έπl χρο
;ιιι?<_Ον διciστημα μακρότερον τfις 25ετίας. Έπιτροπ1Ί ίερέων διοικεί την έπι
σκ9πήν. Έπl τών -ήμερών αύτf)ς φαίνεται Οτι κατεστράφη τΟ άρχείοv Ολόκλη

ρον καl ό κώδιξ τiiς παλαιάς &ρχιεπισκοπfjς. Κατα τΟν ΑUγουστον τόϋ ~τους 
1$91 Επίσκοπος Γόρτυνος καl Μεγαλοπόλεως -Εγένετο δ έκ Στεμνίτσης Ίωάν
νης Μαρτίνος, πρότερον έφημ-έριος τοίi Εν Ά-&1lναις ναοϋ τών &γίων Θεοδώ
ρων, Εν-&α έγκατέστη μετΟ: τΟν {}άνατον τfiς συζύγου του. Άρχικώς ό Ίωάν

νης ύπηρέτησεν εLς την γενέτειραν αύτοί! Στεμνίτσαν ώς ίερεUς κα.l διδάσκα· 
λος έπl δεκαετίαν δλην, Ίiναγκάσ-&η Ομως Ί)ταν Εχήρευσε ν&. προσφύγη εϊς 

Ά{}·ήνας, δπου παρηκολούθησε πανεπιστημιακό: μαΗ·1lματα καl &vεδείχ-&η 

σπουδαΊος ifεολόγος, δράσας εlς τiιν πρώτην γραμμ1]ν ώς κληρικος καl συγ

γραφεUς διαφόρων Εργων, Εξ ών μνημονευτέα είναι ή έρμηνεία τιίJν Ψαλμών 
τοίi Δαυtδ, τοίi Άκα-&ίστου ϋμνου, καl της Κυριακfις προσευχης, διάφοροι 
μελέται κατU των δοξασιών του Μακράκη, περl της βυζαντινfίς μουσικης, 
διορ{}ώσεις εlς Εκκλησιαστικα βιβλία καl μηναία, κα{}·ως καl ή &κολου&ία τοίi 
νεομάρτυρος μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως • Α-&ανασίου, κ.CJ.. 'Εν Δημη

τσ~νη είργάσ&η, Lδίg κατ& τα πρώτα Ετη τfίς &ρχιερατείας αύτοίi, μετα ζήλου 
καl &πέδωκεν Sργον &ξιόλογον. Άλλ• ήτο πλέον γέρων καl Ίiναγκάσ-&η ά'πΟ 

τοi! 1918 ν' &ποσυρι'tfi τijς ~πισκοπijς αύτοi! εΙς ΆiJήνας, ~νifα το ετος 1923 
&πέΗ·αvεν εlς 1iλικίαν 84 Ετών 2

• Κατcl τ& τελευταία ταϊJτα Sτη ή διοίκησις τfις 

Επισκοπfί_ς~ κατ' ουσίαν είχε περιέλ&ει εlς χείρας διαφόρων &ρχιερατικών ΕΠι~ 
τρόπων, Εκφυγοίiσα των χειρών τοίi 'Ιωάννου. 

ΆπΩ τοίi Ετους 1918 διετέλεσεv Επl βραχU τοποτηρηη)ς του χηρεύοντος 
ι'tρόνου δ aρχιμανδρίτης Άστέριος Άστερίου, &πο δε τοi! 1920-1923 δ 
Ομορος :Μαντινείας και Κυνουρίας ΓερμανΟς Μεταξάς. 

1 Θ. Πανουτσοπούλοu, 'ΈνiJ·' ιiνωτ., σελ. 1. Ν. Ι. Λάσκαρη, Φιλό~ 
<-&εος καi Γκούμας, μορφαί καl τύποι, έφημ. Τριπόλεως <Μορεάς>>, 22 Μαρτίου 1931, 
σελ. 3. Πρβλ. τ ο iJ' α ύ τ ο υ, "Η Λ άστα καί τα μνημείά της, 11 Λάστας πανόραμα 'ι 
έν Πύργφ- κα~ 'Αμαλιάδι 1902- 1936, σελ. 1082 ~ 1084. Τάκη Τ α χ τ ι κ ο υ, ΤΟ 
τραγούδι των μοναχών, έφημ. Τριπόλεως «Παναρκαδικ1l Ήχc6», 11 Δεκεμβρίου 
1938, σελ. 1 - 2. 

2 Θ. Πανοuτσόπουλος, 'Έν&' δ.νωτ. Βλ. ίκανό περί· του Ίωάννου ύπΟ 
Τ. Κ α ν δ η λ cO ρ ο υ, «Άρκαδικ'Ι) Έπετηρίς», έτ, Α' (1903), σελ,- 82-84. 

Ή U.ρχιεπισ~ωπJ) Δημητσά\•ης καί 'Αργuροκάστρου 

Κατ' Άπρίλιον τοϋ 1923 μητροπολίτης, ό)ς εκτοτε ώνομάσ-&ησαν οί. 

&ρχιερείς γ·εvικώς~ πλ1'Ίν τοϋ Ά-θηνών φέροντος τΟν τίτλον τοϋ άρχιεπισκό

που, Εγένετο δ Εκ Σίφνου Πολύκαρπος Συνοδινός, fπl μακρΟν Uπηρετήσας 

τi}v Εκκλησίαν ώς ίεροκήρυξ καl συγγραφεύς. co Πολύκαρπος, ώς μητροπο
λίτης Γόρτυνος καl Μεγαλοπόλεως ύπijρξεν &γα{}Ος καl φιλάνifρωπος, )]γά

πησε η)ν Επαρχίαν -καl είργάσ&η δι' αύτήν, ίδρύσας καl φιλόπτωχον ταμείον 

~ν Δημητσάνη. Ώς συγγραφεύς, πλΎιν τών πολυαρί{fμων <'iρiJρων του iJεολογι

κοίi περιεχομένου είς διάφορα περιοδικά, κατέλιπεν Ενδιαφέροντα τΥιν έi'κλη

σιαστικ1)ν Lστορίαν τοίi τόπου μελετήματα, Ciν καl δΕν φέρουν η)ν σφραγίδα 

τfjς αUστηρdς Επιστημονικότητος. Τοιαύτα μνημονευτέα είναι: 

α') "Η ίερcl μονη τοίi Τιμίου Προδρόμου Εν Γορτυνίg ι. 

β') Ό Τριπόλεως καl 'Αμυκλών Δανι1]λ '. 
γ') Δανη]λ Γεωργόπουλος '. 

δ') Ό Φiiιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης '· 
ε') Οί Uγιοι της μητροπόλεως Γόρτυνος καl Μεγαλοπόλεως 5 • 

Κατa το Ετος 1933 δ Πολύκαρπος μετετέiJη προβιβασiJε)ς εlς η]ν μητρό
πολιν Μεσσηνίας. Την Δημητσάναν δπεχωρίσ1Jη μcτΟ: πικρίας. 'Εν τούτοις 

κατέλιπε φεύγων &γα{Ηιν φήμην, διατηρουμένην Εκτοτε παρδ. τQ) λαψ. 'Έργον 

τοίi Πολυκάρπου ύπηρξεν ή &γοριi &πΟ τi}ν &ρχοντικ1lν οtκογένειαν Φιλοσο

πούλου τlϊς Δημητσάνης μιάς κεντρικΥjς ο'lκίας, διU δαπάνης τών μονών καl 

ναών τfις μητροπόλεως, καl μετιi προηγουμένην διαρρύΗμισιν Εγκατάστασις 

της μητροπόλεως ΕντΟς αUτης, Εν-&α καl μέχρι σήμερον παραμένει. Βραδύτε

ρον, άσSενήσας καl λόγφ γήρατος &δυνατών να φέρη τΟ φορτίον της &ρχιε

ρατικΥiς διοικ1lσεως τfις μητροπόλεως, 1iναγκάσ-&η να παραιτηfi·ύ, Εν Άi}ή
ναις δ' Εγκαταστclς &πέθ·ανε τΟ 1948. 

Μετα τfιν &πομάκρυνσιν τοίi Πολυκάρπου, δ {}ρόνος παρέμεινε κενΟς 

μέχρι τοίi {}έρους τοίi 1937, δτε Ετοπο{}ετή{}η, Εχλεγεlς ύπΟ τfiς ίεραρχίας 

τiΊς "Ελλάδος καl διορισ{tεlς ύπΟ της πολιτείας δ τέως ήγούμενος τfjς μον1ϊς 
Πεντέλης Προκόπιος Τζαβάρας, τέκνον τοίi ήρωικοίi Βαλτετσίου, ποιμάνας 

μέχρι τοϋ Ετους 1943 τΟν λαΟν τΥ}ς Επαρχίας του -&εαρέστωςσ, δπότε μετ(Χ τΟν 

1 .ι:Θεολογία», τόμ. Δ' (1926), σελ. 61 κέξ. 
2 Αύτό&ι, Ζ' (1929), σελ. 124 κέξ. 
' Αι'ιτόifι, Η' (1930); σελ. 72 κέξ. 
' Αi!τόifι; Θ' (1931), σελ. 97 κέξ. 
5 'Ε·ναίσιμα, έπί τfj τρί_ακοστfj πέμπτη έπετηρίδι τής ~πιστημονικης-δρά.σεως_τοϋ 

μακαριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, &ρχιε:ιτισκό_;τrοu· Ά11·η·ν5)ν καΙ. πάσης 'Ελ-
λάδος», , ΑfΗϊναι Α70ΛΑ', σελ: 360 κέ_ξ. __ , ~-

_ι; Έπ(_ τ& ν ήμερων τού Προ'Ι(οπίου κα{}ιερώ{}.ή. iO σύστημα της διοικήσεως τ·fjς 
έπαρχίας διιi δι:τλfjς εδρας, χε,ίμερινfjς έν Μεγαλο~'όλει, -&έρινfjς _ δf: εν Δημητ_σά·ηi. 
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-&άνατον του Μαντινείας καl Κυνουρίας Γερμανού, μετετέ-θ·η ε'Lς τfιν μητρό

πολιν ταύτην, Επ' Εσχάτων δε είς Κόριν-&ον. ~Αvτ· αυτοϋ έτοπ~&ετή{}~ νέος 

μητροπολίτης Γόρτυνος καl Μεγαλοπόλεως ό έπίσκοπος Βρεσ&ενης : ερμα
νος Χατζηανέστης, δι' aποφάσεως τijς 'Ιεράς Συνόδου, κατα Σεπτεμβριον 

τοϋ 1945 '. 
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ι Ό ΓερμανΟς ύπηρέΊ:ησεν έπt 35ετίαν δλην πιστώς τi)ν έκπα~δεuσιν, ώς, κα'Ι'tη
γηη)ς τΟ πρι'δτον έν τfi ίδίq; αύτοίί πατρίδι Σινώπ'!], μετc:l ;αϋτα .δε, διευ~uν~ης δια

φόρων ίερατικ&ν Σχολών, οίον Σάμου, .Μεσολογγίο~.' Κοριν~ου, οπ~{}~ν ε:ς ανταμοι
βfιν τ&ν ύπηρεσιών αUτοϋ πρΟς τfιν έκκλησίαν, εtς ην διηκονησεν απο, των φοιτητι

κών του χρόνων, καΙ. τήν παιδείαν, δ &είμ·νηστος &~χιεπίσκ~πος Χ~υσοσ:ομο~ προ~
έλαβεν &πΟ τοίί 1936 βοη-&Ον έπίσκοπον' διετέλεσε δε Βρεσ-&ενης μεχρι της ευτυχους 

έκλογfjς του, ώς μητροπολ(τοu Γόρτυνος, τijς ίστορικijς Επαρχίας. 

ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑτΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο «ΚΩΝτΙΚΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΟΥ 

Είς τα δκτω Ερωηlματα 1 τοίί γραμματέως τfις Δικαιοσύνης Χ. Κλονάρη 
πρΟς τοUς είρηνοδίκας και δημογέροντας, περl τοϋ ίσχύσαντος κατα τόπους 
δικαίου Επι τουρκοκρατίας, μεταξU τών πολλών περιφερειών, αί όποίαι ούδό~ 
λως άπήντησαν, είναι και αί ΆfΗΊ-ναι. Συνεπώς {}·cX έστερούμε{}α τελείως πλη
ροφοριών περι του κρατήσαντος Εν Ά-&ήναις δικαίου Επl τουρκοκρατίας, και 
κατα πόσον τΟ έξ έ\Ημου δίκαιον έτροποποίησε τΟ Επίσημο-ν, δηλ. την "Εξά~ 
βιβλον του Άρμενqπούλου, εαν δΕν ε'ίχομεν η)ν έπίκλησιν και &πόδειξιν δια
φόρων έfΗμων Ενώπιον τών δικαστηρίων, ίδίq; κατα τcΧς πρώτας δεκαετηρί
δας άπΟ τiiς συστάσεως του βασιλείου. "Η πηγη δμως αϋτη δΕ:ν είναι &πολύ· 

1 ΤΟ πρωτότυπον τών «ζητημάτων», τfjς 22 Μαρτίου 1833, εLς γλώσσαν κατα~ 
φανώς &πλο-υστέραν τfjς συνηfΥιζομένης τότε εLς ''όμους και εγκυκλίους, εύρίσκεται 
εν μονοψύλλq;ι έν τfj Ίστ. και 'Ε-&ν. •Εταιρείι;ι, ύπ' ιiρι-&. 1411/84. Τουτο εδημο
σιεύΟ·η ύπΟ Δ. Πασχάλη, έγ 'Αρχ. 'Ιδ. Δικαίου 6, 217 έπ. •ο Λ. Χρυσα'\'· 
{}όπου λ ο ς (Σ-υλλογη τοπικών τfjς •Ελλάδος συνηitει&ν, σ. 1 έπ.), &,•τι ,,. ιi'\•α
τρέξη εt.ς τό πρωτότυπον, μετέφρασε ταύτα έκ του γερμανικοϋ, έκ τοϋ βιβλίου τοϋ 
Maurer (Das griechische Volk, § 63). ·ο Ε. Καραστά<&ης, f.γ τfi μετα
φράσει του Α' τόμου του fiργου του Μ a u r e r (•ο •ΕλληνικΟς Λαός, 'Ait. 1943, 
σ. 163) παρέλαβε τα έρωτ1lματα έκ του Χρυσαν-&οπούλου, ύπολαβών, εlιλόγως, δτι 
είναι τΟ πρωτότυπον. Διάφοροι ιiβλεψίαι έν τfj μεταφράσει του Ε. Καραστά{}η περL 
τα κύρια Ονόματα, ιiφορουν μιiλλον εLς τους φιλολόγους 11 τους '\'Ομικοlις (π.χ, ε,,. 
σ. 58 σημ. 95: Νεάπολις τfjς Ρωμανίας, 6.'\•τί: ΝωJπλιον. TCt κ.ύρια Ονόματα: 
Σουγδούρης, Ά'•δράκιτος, Κέραμος, ιiδελφοL Μαρούσου, Σελέπης, Κομιτd.ς, εϊ:ναι οί: 
Σουγδουρfjς, Άν<&ρακίτης, Κεραμεύς, &δελφοί ΜαρουτσαΊ:Όι, Τσελbτης, Κομμητd.ς). 
Διό. τους νομικους ιiγαγνώστας εϊ:'\'αι μόνο\' λυπηρόν, δτι ό μεtαφράστης, κατα η)ν 
Επεξερyασίαν τών έitίμων, πρός συμπλήρωσιν τfjς έκ<&έσεως τοϋ Maurer, κατέφυγε" 
εLς τΟν Χρυσα,-&όπουλον, μ1) λαβι:Ον ύπ' Οψιν την κατό. πολU τελειοτέραν ιiνάπτυξι'' 
τού itέματος ύπό τών Π. κ.αt Ι. Ζέπων, έν ].G.R. (1931), τ. 8, σ. 441-583. 
Πρός συμπλήρωσι'\' τοϋ <&έματος, πρβλ. τιiς μεταγενεστέρας έργασίας τό)γ Δ. Γ κ ί ν η, 
Τό έξ ΜΗμων δίκ.αιον τών Χίων έπι τουρκοκρατίας, ε,, Π, .Ελληνικά 11 (1939) 
301 έπ., Ν. Β έη, Τοπικιi νομικιi ε<&ιμα Βυτίνης και της έπαρχίας Τριπόλεως, είς 
Πρακτικό. ~ Ακαδ. • Α<&ηνών 20 (1945) 68- 85, 'Ι α κ. Β ι σ β ί ζ η, Περί εitίμων 
Άνατ. Σπάρτης, Εν π. Ά<&ην(i 53 (1949) 253 έπ., του Lδ ίου, Νομικά τινα ε-&ιμα 
τών νήσων Σπετσών, "Υ δρας, Πόρου καt Σαλαμϊνος, έν 'Επ. 'Αρχείου •Ιστ. έλλ. 
Δικαίου 3 ( 1950) 8 έπ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ; ETAIPBIAJ; ΒΥΖΑΝτtΝΩΝ ~Π~ΥΔΩΝ, •ετe>s Κ' 17 
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τως άσφαλής, διότι Εξηρτάτο Εκ τfις Επιτηδειότητας τών διαδίκων 1l διcl μαρ
τύρων &πόδειξις τών εlς τUς έκάστοτε περιπτώσεις συμφερόντων είς α-UτοUς 
νομικών Εitίμων. Σπουδαιοτέραν πηγ1lν, άσφαλεστάτην δέ, ft-~ άπετέλουν τcl 
σφζόμενα συμβόλαια καl αί δια8-fίκαι τiiς περιόδου τf)ς τουρκοκρατίας· 1'Ί 
πηγi] δμως αϋτη &τυχώς παρημελή/Jη τελε(ως μέχρι σήμερον. Βεβα(ως τa σrρ
-&έντα συμβόλαια τών 'Α{}·ηνών τlϊς Εποχης Εκείνης δΕν είναι πολλά, προέχει 
Μ: ό καταρτισμΟς ένΟς εύρετηρίου τών Ελαχίστων έκδεδομένων τοιούτων, κυ
ρ(ως δε η περισυλλογt] κα\ δημοσίευσις τών &vεκδότων. 'Εξήκοντα συμβό
λαια τών έτών 1749- 1772 τών νοταρ(ων Ά/Jηνών Παλαιολόγου Βουρ
δούχα, Ν ι κο λάου Μπενιζέλου κα1 Ν ι κο λάου Χειλά, άποκείμενα έν τfi "Ι στ. 
καl 'ΕΙ!ν. 'Εταιρε(g (ύπ' &ρι{}. 4100), έδημοσιεύ/Jησαν ύπο τοϋ Ά ν τ. 
Ι\1 ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ\ ταϋτα Ομως, &πΟ νομικης πλευράς, μικρΟν παρουσιά
ζουν Ενδιαφέρον, διότι πάντα-πλfιν 6ν0ς δωρητηρίου-είναι προικοσύμ
φωνα. "'Αλλα συμβόλαια, διαφόρων έποχών, έδημοσιεύ/Jησαν ύπο τοϋ Δ. 
Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ' καl τοϋ Θ. Ν. Φ ι λ α δ ε λ φ έως Ό 

ΠολiJ μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ό «Κών_τικας» (κώδιξ) τοϋ 
νοταρίου τών 'ΑΗηνών κατ α τοUς χρόνους τflς 'Επαναστάσεως Π α ν α γ η 
πού λ ο υ 4 • ι ο κώδιξ ούτος, μετά τινας περιπλαν)lσεις 5 ' κατέληξεν εtς τα 
Γενικα 'Αρχεία τοϋ Κράτους 6 • ΤΟν κώδικα τοϋ Πούλου, εφ' ()σον γνωρίζω, 

1 'Εν Δ. Καμπούρογλου, Μ·νημεϊα της 'Ιστορίας τώ'\' 'Α&ηναίων, τ. Γ' 

27 -117. 
2 'Εγκατεσπαρμένα είς τοl!ς τρείς τόμους τών Μ ''η μείων καl είς τοiJς τρεϊς 

τόμους τfις "Ιστορίας του τών Ά{}η'\'αίων. 
a 'Επίσης Εγκατεσπαρμένα έν τfi 'Ιστορίq, του τών 'Α&η,•ιϊ:ιν επι τουρκοκρατίας 

('Aif. 1902), τ.α' και β'. 
4 'Ελαχίστας βιογραφικό.ς περι αύτου πληροφορίας δίδει ό 'Ι. Β λ α χ ο γ ι ύ. ,,_ 

''ης, εi.ς τό 'Α{}ψ•α'ίκόν 'ΑρχεΙο'\', τ. Α' ('Λ{}, 1901), σ. 223, ϋπου και τό eΗμερο· 
λόγιον του Πούλου (σ. 223 · 245). Τμημα του τελευταίου, μετό. πολλιίJν δμως σφαλ
μάτων, εΤχε δημοσιεύσει προηγουμέ'\•ως ό Δ. Καμπούρογλους, :Μ:νημετα, Γ' 
παράρτ. σ.κα' ·μα', μετα σημειό)ματος του Πούλου περi της "δημοσlας ύπηρεσίας>> του. 

5 'Ως φαί·νεται Εκ σημειόJματος έπi του όπισ&ίου έξωφύλλου του ΚόJδικος, 
ούτος παρεδό{}η τό 1835 είς τό Δημαρχεtο''. Ι\'lεταγε'\'εστέρως εύρίσκετο Εν τfi Εiσαγ· 
γελίcι: του 'Εφετείου 'Λi}η'\'ό)'\' (βλ. Σ. Λάμπρον, Εν Ν. Έλλη'\'ομν. 13, 482). 

6 'Υπ" άριil'. 1. Προχειροτάτην περιγραφ1)ν του Κώδικας βλ. ύπό Δ. Κ α μ
πού ρ ο γ λ ο υ, 'lστ. τ<Jn• 'Αil'ηναίων, Α' σ. 168. Δίδω &ν πρώτοις πλ1lρη περιγρα· 
φΊ'-ιν του Κώδικος: Διαστάσεις: 0.205χ0.295, εσταχωμένος, μετα δερματίνου μαύρου 
περικαλύμματος. Σύγκειται έκ φ, 1 α.α. +458, 1\ρι-&μημέ'\'ΟΟ'\' μεταγενεστέρως, δια 
μολυβδίδος. 'Εξ αiιtό)ν λευκό. τό. φ. βα, 23, 29, 33α, 54α, 93α, 118β -123β, 205α, 
207, 298β, 243α, 246β, 252β- 273β, 285β- 352β, 368β- 372β, 374β- 398β, 421β-
425β, 428β- 458β. eo μέγας δ.ρι{}μός τών λευκόη• φύλλων Εξηγf:Lται Εκ της έκ τ&ν 
Προτέρω'\' διαιρέσεως του κό)δικος εLς όκτώ τμήματα, αναλόγως τοϋ είδους των κατα
χωριζομένων πράξεων. 'Εν φ. 1 Ο:. α. : "Κώδιξ Δημ6σιος Διηρημένος εlς fl~οικοδοσία~J 

Τό ε&ιμιrΟν δίr.αιΟ'\' εν , Α&{jναις έπt τοuρ:ι.οκρατίας 259 

Εκ τών '\'Ωμικών εμελέτησε μέχρι τούδε μόνον δ κ. Γ. π ε τρόπο υ λ ο ς, 

χωρlς δμως καl να χρησιμοποιήση τοϋτον Εν μελέτη τινί 1
• τα συμβόλαια 

ταύτα είναι πολλαχώς ενδιαφέροντα δια τfιν μελέτην τών τοπωνυμίων συνοι

κιών καl τοπο&εσιών τΥiς πόλεως τίόν Ά1Jηνών καl τών περιχώρων, τών 

Ονομασιών των διαφόρων οiκιακών σκευών, επίπλων, κοσμημάτων, μερών 

της Ενδυμασίας, γλωσσικών iδιωτισμίόν 2
, τΥjς περιουσιακiiς καταστάσεως τών 

'Εκποιήσεις, Δωρεάς, Διανομι'ις Κληρογομιών, Συμφωνίας, Ύπο{J1}κας, Δια{}t}κας καi 
'Αποφάσεις τοiί Κριτηρlου. Έν 'Α{}-t}ναις η} αη Δεκεμβρίου 1823. Π. Jlοiίλος», Έ:τί 

tοϋ δπισ-&εν Εξωφύλλου: «εlς τι'ι 1835 20. Σεμπιβeίου. έπαeαδό{Jη ό παeών κώνδικας 

εlς τΟ διμαρχείον κατά ζήτησιν της προσκλήσεως. Γεώργιος Πούλος)), Τ&. όκτιh τμ1lματα 

τοϋ Κό)δικος είλ•αι: Α) llροικοδοσίαι, φ. 1-118α. Έν δλφ 219 συμβόλαια, άπό 

1~ Δεκ., 1823 , μέχρι ,29 Ίουν. 1833. Β) Έκποιήσεις, φ. 184α ~ 230β καί: «Συνέχεια 
:ω~ Ιleαξεων Εκ:ιοιησεω1η,, φ. 247α · 252α. Ή άρί{}μησις τό)ν συμβολαί.ων τούτων 
α;~μαλος: άριil':ιοϋνται &.ρχικώς 314 εκποιΊlσεις, επονται (φ. 211β Μ 230α) ετερα συμ
βοι.αια, αρι{}μουμενα 5- 75. Συνεπως ό άριitμός τών συμβολαίω'\' τούτω\' εί'\•αι περί

που ;ο~, 6.~0 4 Δεκ. 18,23 μέχρι 12 Φεβρ. 1833. Γ) Δωρεαί, φ. 231α- 242β, εν δλφ 

~9, .. ~πο 7 !αν. 1824 μεχρι 20 'Ια'\'. 1833. Δ) Διαψομαt ΚληρονομιοJν, φ. 274α- 285α, 
εν οΛφ 28, άπΟ 3 Μα'ίοu 1824 μέχρι 21 Ίαν. 1833. Ή άρίi!'μησις τούτων άνώμα· 
λος·. &.ρι{J~μουντ:αι αί τρεϊς πρcΟται πράξεις (1- 3) καl αί τρεϊς τελευταϊαι (44- 46). 
ς:') ΥποΠηκαι, φ. 373α- 374α, έν δλφ 12, δ.πΟ 20 Φεβρ. 1824 μέχρι 15 Σεπτ. 1832. 
Ζ) Δια{Jijκαι, φ. 399α- 421α, Εν δλιυ 54 και μία Cίνευ άρι{}μου. 'Εννέα έκ τούτω'\' 

{lμιτελ:_τς καl ,ά,•υπόγραφοι. ΆπΟ 18 Ίαν. 1824 μέχρι 1 Φεβρ. 1833. Η) Άποφά

~εις τ~υ Κριτηριου, φ. 426α,- 428α. Πρά.γματι δμως καταχωρούνται τέσσαρες μόνο\' 
αποφασεις (20 Δεκ. 1823 μεχρι 1 Όκτωβρ. 1824, ίiπονται δέ διάφοροι Cίλλαι πρά

~ει~. Συνεπώς ~ί Εν τc[> Κώδικι περιεχόμεναι εν συνόλφ συμβολαιογραφικαι πράξεις 
αν~ρχο'\τα,ι περιπου είς 850, της &ρχαιοτέρας τούτων (δtα'\•ομης κληρονομίας) f:.γγρα

φεισης τηγ 3 Δεκ. 1823, της δε νεωτέρας (προικοδοσίας) την 24 'Ιουνίου 1833. 
Ό Πο,υλος ύπογράφει εlς τό.ς πράξεις του Κά>δικος άλλοτε μέν ό)ς Δημόσιος Νοτά
ριος, ~λλο:ε ~ε ώς ΓενικΟς Νοτάριος, 1] όJς Νοτάριος ΆΠηνών, ll, άπλιΟς, ό)ς νοτά
ριος, εις δε τας τελευταίας πράξεις, ώς Μι11]μω1', Οπότε και τό γραφείό'\' του ό'\•ομά

ζει Μνημονείον. Πράξεις τινές, γε,•όμεναι Εν Αiγίνη, δπου μετεφέρ{}η δ ΚόJδιξ &.πό 

Μα'ίου 1827 μέχρις Αύγούστοu 1828, λόγφ tώ\' περιπετειων του πολέμου έν • Αf1·11-
''αις,, ύπογράφονται ύπό του Γ!>ω-ργίου Πούλου, μετά της μνείας: «εlς lλλειψι1' 
νοταριοv». 

, 1 , Πρβ},'" Ν. ,π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο u, • Από τfjς λογίας παραδόσεως εiς τΟν 

~στι.::ο.ν Κ~δικα (Α~·· 19~7) ~· 92 ση~ι, 18: «'Εν ΆΠήναις φαίνεται Οτι lπεβλή{Jη 
τ~ λαιr:ον Δικαιον. Οvτως εκ των 1000 ιδιωτικών συμβολαίων τών καταχωρη{}έντων εlς 
τον Κωδικα τοϋ γενικοiί νοταρlοv Ά{Jηνιiιν Παναγtj Παύλου, μεταξV τών έτιiιν 1823-
1833 'δ' , " < • , . , , ο~ ~11 α~οι.υτωςι ,ως μ~ι ωιεκοίJ;ωσεν ό κα{}ηγηη}ς Γ. Πετρόπουλος, κατηρτίσ{Jη 
βασει του επισημου Δικαιουιι. Η βεβαιωσις αϋτη, οϋτω διατυπουμένη δεν εί'\'αι απο

λύτως άκριβ1lς· αϋτη ίσχύει μόνον δια την κληρονομιχ1)ν διαδοχ1Ίν. ' 
2 'Εκ τούτων σημειώ τα έξfjς: α) ιlγνώριστα, fί σπανιόJτ800\' άνεγνώριοτα. 

::'?ησι~οποιετται προκ~ιμένου περl δ.κι'\•ήτωγ &.νηκόντω~ είς πλείο~•ας
1 

του ένός, έξ 
αδιαιρετου .• Π~βλ. κ~ι συμβ,όλαιον τού 1782, έν Δ. Καμπούρογλου, Μνημεία, Γ' 
σ. 265. β) ολουστεeινη (δια{}ηκη) 1 δηλ. τελευταία· ή εvνοια τοϋ δρου τοVτου cί'\•αι. 
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κατοίκων, τfις &ξίας τών άκινήτων, της άγοραστικΊ)ς άξίας τοϋ νομίσμα

τος, κλπ. 

ΆπΩ νομικfjς Ομως πλευράς είναι μεγίστη fι &ξία τοϋ Κώδικος τούτου, 

διότι διCι τiΟν έν αύτψ περιεχομένων 850 περίπου συμβολαίων μιάς δεκαετίας 
μiiς παρέχεται εvαργης εlκwν του εlς τi]ν περιοχi}ν τών Ά {}ηνών εφαρμοζο

μένου δικαίου έπl τουρκοκρατίας 1 • 

* •• 
Ίδια[τερον ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ι!βδομον τμiϊμα τού Κώδικας, 

περιέχον τας διαfJήκας. CΩς πρΟς τοl•ς τύπους τών δια-&ηκών και 0)ς πρΟς τΟ 

Εκ δια&ήκης κληρονομικΟν δίκαιον, τΟ έφαρμοζόμενον έν 'Α&1lναις Δίκαιον 

&φ ίσταται τελείως τοϋ Επισήμου Δικαίου τfις Έξαβίβλου. 

Α) CΩς πρΟς τσUς τύπους τών δια&ηκών παρατηροϊίμεν τα έξiϊς: 

1) Αί δια{Ηiκαι αδται είναι δημόσιαι, συντασσόμεναι Ενώπιον τοϋ νοτα· 
ρ ίου, χωρlς Ομως τοϋτο να σημαίνη, Οτι άπεκλείοντο α'L μυστικαl διαf:Ηϊκαι ~Ό 

2) ΔΕν είναι &παραίτητον να ύπογράφωνται αί δημόσιαι δια-&fίκαι ύπΟ 
τοϋ δια1tέτου· Εκ τών 55 δια-&ηκών τοϋ Κιδδικος, μόνον 8 υπογράφονται ύπΟ 
τοϋ δια{}f.του s. χωρίς είς τ ας λοιπας να μνημονεύεται ϋ.γνοια γραμμάτων τού

του. Ένίοτε υπογράφει καί δ κληρονόμος. 

3) Ό άρι&μΟς τών μαρτύρων δΕν είναι στα&ερός· είς εξ διαl}ήκας οι οϋ

δεlς μάρτυς υπογράφει, έν φ εlς τf]ν ύπ' &ρι&. 9 ύπογράφουν 10 μάρτυρες. 
Ό συν1l8ης Ομως &ρι-&μΟς μαρτύρων φαίνεται νιl ήτα δύο 5 -η τρείς 6 • Άξιο-

Οτι ό δια<&έτης παραιτεϊται του δικαιώματος τής άνακλήσεως· γ) d{)έτησις (δια{Ι·ή

κης) σημαίνει ά·νάκλησις. δ) συμπληαστάδες (έν φ. 172α) οί κύριοι γειτονικοii ά_κι

•νήτου, εχοντες δικαίωμα προτιμήσεως· έν προικοσυμφώ·νφ του 1751 (Δ. Καμπούρο

γλου, ε·ν<&' <iνωτ. Γ' σ. 35): σουμπλιστάδες, ε) σιγυρικΟν τοiί σπιτιού, δηλ. τι:'ι 

οt.κιακα επιπλα καi σκεύη. Έν φ. 403α, δπου άναγράφονται ταiiτα έπεξηγηματικώς, 

συμπεριλαμβά·νονται τα κρασοβάρελα. 
1 Λέγω «τουρκοκρατίας», έ·ν φ πρόκειται περL περιόδου καλυπτούσης μόνον 

η)ν τελευταίαν δεκαετίαν της τουρκικης κυριαρχίας' άλλιi καl αt άπα\•τήσεις περl 

τών iσχυσάντων νομικώ\' έ<&ίμων έπl τουρκοκ.ρατίας είναι σύγχρονοι (1833), πλ1)·ν 

τών σπα'\'ίων περιπτώσεων διασώσεως γραπτης διατυπώσεως τών έ-&ίμων προγενεστέ

ρων έποχών. ΔΕν εlναι άλλως τε πι-&ανό,•, δτι τό Δίκαιον, οίΊtι\'Ος ή έξέλιξις είναι 
βραδυτάτη, έτροποποιή{}η άκριβώς κατό. ταUς χρόγους της Έπα•ναστάσεως. 

2 Έκ της ύπ' άρι-&. 55 δια{Ι>1lκ.ης φαίγεται δτι προϋπηρξεν i.διόγραφος, ά\•α~ 

κλη-&εϊσα διό. μεταγεγεστέρας, καταχωρουμέγης έ\' τφ Κό)δικι. ~Ιδιωτικη'\' δια{Ι>ήκη'\' 

τοϋ 1823 έδημοσίευσεν ό Δ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ ς, εν&' ά''· Γ' σ. ις'. 
3 Αί ύπ' ιiρι<&. 6, 22, 26, 31, 40, 46, 49 καl 54. 
4 Τό.ς ύπ' άρι-&. 29, 30, 32, 37, 38 καl 45. 
5 Εtς τιiς ύπ' άρι<&. 10, 11, 13, 19, 23, 42, 43, 46 καl 52. 
6 Εtς τιiς ύπ' άρι-&. 1, 2, 6, 12τ 16, 18, 27, 31, 39, 40 καt 44. 

I 

ΤΟ έ'Ι}ιμικΟν δίκαιον έν 'Αθ·ήναις ~πl τουρ:ι.οκρατίας Μι 

σημείωτον είναι, Οτι δ άρι-&μΟς τών μαρτύρων έξακολου&εί να ποικίλλrι καl 

μετct το περ\ ΔιαiJ·ηκών Ψήφισμα του Κυβερνήτου τiiς 11 Φεβρ. 1830, το δρ[
ζον 3 η 4 μάρτυρας. Γενικώς, οί τύποι τών δια-&ηκών, ot Οριζόμενοι ύπΟ 

τοϋ Ψηφίσματος, δΕν φαίνεται να έφηρμόσ&ησαν έν Άitήναις, τοlιλάχιστον 
μέχρι τού 1833. 

4) Ή διαirήκη δεν ετηρείτο μυστικi] ζώντος του διαιJέτου .. 'Όχι μόνον 
εΊ:ς πάσας σχεδόν, στερεοτύπως, μνημονεύεται, Ότι δίδεται άντίγραφον τΥjς 

διαfi.ήκης, &μα τ·fi συντάξει της, &λλ' Ενίοτε δ δια&έτης δίδει έντολfιν να δο&ίj 
&μέσ ως άντίγραφον της δια-&ήκης είς τΟν κληρονόμον του :ι. 

5) Αί κοιναl δια&fίκαι έπετρέποντο· τοϋτο δΕ Οχι μόνον μεταξυ συζύ~ 
γ ων 2 , &λλCt καl μεταξυ άδελφών s. 

6) Έπίσης έπετρέποντο α'i άμοιβαίαι διαι'Ηlκαι μεταξυ συζύγων 4 • 

7) Συχνότατα διa τiϊς δια{}ήκης μεταβιβάζεται &πο τiϊς συντάξεώς της ή 
πλήρης κυριότης τΟΟν καταλειπομένων άκινήτων είς τΟν κληρονόμον, όπότε, 
κατα κανόνα, δ κληρονόμος άναλαμβάνει, άντιστοίχως, τΥιν ύποχρέωσιν δια· 

τροφiϊς τού διαΜτου, !] μεταβιβάζεται &πο τiϊς συντάξεως τiiς διω~ι]κης μό

νον ή ψιλη κυριότης, τοϋ δια&έτου διατηροϋντος τΥιν έπικαρπίαν έφ~ Ορου 
ζωiiς του. 

8) <Ένεκα της φύσεως ταύτης τών δια&ηκών, περιεχουσών κληοονομι

κ1)ν σύμβασιν, δ διαθέτης συνή{}·ως παραιτείται τοϋ δικαιώματος &νακλ1Ίσεως 
τΥjς δια-θήκης, όπότε 1l δια{}ιlκη καλείται <<άμετάτρεπτσς» 5 , η «όλοϋστερινψ> 6, 

9) Σπανιώτατα 1'1 διαl11lκη δεν περιέχει έγκατάστασιν κληρονόμου, &λλU. 
μόνον κληροδόχου 7

• 

Β) Ώς προς το περιεχ6μενον τών διαiJηκώv : 
1) "Εκ τινων δια{}ηκών 8 φαίνεται μι] ύφιστάμενος ό {}εσμΟ; τών &ναγ· 

καίων κληρονόμων, τοϋ δια{}έτου δυναμένου ν· άποκλείση τούτους, ϋ.νευ ρη· 
τΥjς άποκληρώσεως 9 • 

ι Ύπ' άρι{Ι>, 2 καί 7. 
2 Ύπ' άρι{Ι>, 35, 40 καί 54. 
3 Ύπ' ιiρι<&. 16. 
4 Ύ,.;' άρι-&. 40, 49, 50 καl 54. 
5 Αί ύπ' άρι{\>. 1, 4, 12, 16, 18, 23 καl 26. 
6 Διd της έ\' φ. 359β 

κηγ της, διότι ό υίός της 

-bπόσχεσίν του». 

7 <Υπ' άρι{Ι·. 3. 

πράξεως Ί'ι δια{Ι·έτις «&Βετεί» (δηλ. 

«δε1' έδειξε καμμίω' :περιποίησt1' εlς 

s ΤΠJν ύπ' άρι{Ι>. 14, 17, 18, 19, 29 καl 30. 

ά·νακαλεϊ) η)\' δια{Ι>ή-
, , ' ' , . 

αυτηt', εψα1'τιον εις τφ' 

, 
9 ·~; το~τοις ~ι~ τ~ς ύπ' ,άρι{Ι>. 18 δια-&ήκης «ή Κρέουζα χ1ίρα Ι'ιά1ψη Σ., 

~χουσ~ π~ηρη αδ~ιω' α~~- ~ο Κριτηριον να εκποοfση τα κτήματά της δια να ζωοτροφη{}fl, 
επειδη τα παιδια της ει,λει:πουσιν &πδ τΟ χρέος των, 0{)81, συμφων 1jσασα μ'έ τΟν vίόν 

της Σιδερfί1', δια{)έτει εlς aVτQ,, τα tξ~Ίς κτήματά της ... τΟ μερίδι 01, δποϋ έχει &πΟ τJ 1, 
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2) 'Απαγορεύεται 1'1 συνεισφορc( τών προικισ{}εισών {}υγατέρων πρός 
συμμετοχΥιν είς τΥιv κληρονομίαν 1 • 

Γ) cΩς πρΟς τΥιν έ!; iΊ.διαfJέτου κληρονομικΎjν διαδοχ1}ν, Εκ τοϋ ύπ' &ριι9·. 
85 συμβολαίου &γοραπωλησίας 2 , καl Εκ διαφόρων κληρονομικών διανο
μών 3 , πρέπει να συμπεράνω μεν, δη ό Επιζών τών συζύγων (il. τούλάχιστον, 
η έπιζώσα γυνf)) 4 κληρονομεί τΟν -&ανόντα κατ' Lσομοιρίαν μετα τά'Jν τέκνων 

της 5 , fι &νιόντων 6
• 

~Ελλείψει κατιόντων, κληρονομοϋν οί γονείς 7 • 

fiνδρα της ... τα εlρημέ1>α ... 01}μερΜ' δημοσι'ως διέfJεσε, ;ταρέδωκεγ είς διαfJιίκψ τεJ.είωι, 
άσφαJ.tj καl &μετ/ι.τρε:ιτον εlς τΟ1' εlρημέt'Ο1' Σιδερfί1', tπi ~\τοχgεώσει ,.α τi7ν ζωοτρέφ?l 
iνόσφ ζ?7 καΙ νά κάμrz καΙ τα l!ξοδα τijς ψυχ1jς της ... ». Έό.-ν τΟ πr.ριεχι)μενον της 
δικαστικfjς άδε[ας 1]το ·ν' ιiποκληρ<;>ση 11 δια{)·έτις τr}. λοι;τι1. τέκ'\•α της, λόγφ &;ι_αρι· 
στίας-διότι τούτο δε'\' εlλ•αι σαφΕς-Εν τοιαύτη περιπτι:Δσει fχσμεν άποκλήρωσι'\' 
κατ6ΠL'\' δικαστικης αποφάσεως, διδομένης Εκ τΟ)\• προτέρων, δηλ. &εσμΟν ilλλο{Ι·εν 
(Jγγωστον. Εl'\•αι δμως τούτο λογο~11 συνέπεια της μετrΊ. του υίου της Σιδερη κληρο· 
νομικης συμβάσεως, διι)τι f.ό.ν -11 νομιμότης της άποκληρc6σεως &δ. έκρί,•ετο fκ τι:Ον 
ύστέρω\', ό Σι.δερης ο1'1δεμίαν άσφcί.λειαν &cΊ. εΤχε περl του κύρους της συμβr.iσεως, 
ην συνηψε μετrΊ. τfις μητρ6ς του. Ρηη)ν άποκλ1Ίρωσι·ν Εχομε·ν Εν τfι ύπ' άριο&. 38 
δια{Ηικη, ε,, ίJ ή δια&έτις «rl:ποκλει'ει &πΟ τΟ κληρονομικUι· δικαίωμα τ;zν Μαgίαν ... 
διότι lσ~ίκωσε χέρι lπάJΙω εlς τ1)ν μητέρα της καi η)ν lβάρησε». Διδ. της ύ;τ' άρι&. 44 
δια&1'jr.ης ό κληρο'\•Δμος υi.ι)ς ύποχρεοiϊται γr'ι. προιrίση η)ν iiγαμογ ιiδελφ{]ν του 
«γρόσια έκατΟν καi τά κι1•ητα καi υ)J' συνειΟισμέt'ψ' προίκα». 

1 Βλ. τrΊ.ς ύπ' &ρι{}·, 5, 6 καl 9 δια.fi.1lκας. 
2 Βλ, προσ{}·Ίlκην εtς τΟ {,π' &ριfl·. 85 συμβόλαιο'\': «κατα J.ά{)ος iγgάφη πέμ

::ι-τοv · 6ειδιl είναι πέ1•τε &δέJ.φια καi ~~ μάν1ια iξ». 
3 <Υπ' &ρι-&. 1, 8 χα!. 13. Εtς τδ.ς δύο τελευταίας: «μετ' &πόφασι1• τοiί Κρι

τηρίου». 
4 'Εν τίj ύπ' &ρι{)·, 3 δια'\'Ομfι και ό ΕπιζιΊΊν &νΊlρ, άλλcΊ. συντρέχω'\' μετ' &δελ· 

φι7>ν της ο\}α,ιούσης. 'Εκ τf}ς ύπ' &ρι&. 10 διανομfjς φαί'\•εται, δτι ό Επιζ((Ίν r'ιν1)ρ 
U.ποκλείεται της κληρονομίας, διtJτι oi. κληρονόμοι-γονείς της γυγαικΟς-<<χωρiς ,.α 
{)ελ1ίσουν 1'ά παρατηρ1}σουιι τΟ1' :ιερl κληρονομlας νόμ01•» καταλείπουν ε!ς τΟν γαμβρόν 
των ιi1ρισμένα πι:ριουσιακc~ στοιχεtα. 'Εν τfι ύπ' &ρι.fi.. 2 διαγrηιfι τrΊ. τέκ,·α~ «κατά 
παραγγελlα1' του πατρός τωJΙ», &πι τρέπουν εtς η)ν μητέρα ν των «εlς μf:ι, τΟ σπι'τι ,,α_ 
κάΟεται, dπΟ δf: τα lρ;·ασπίgια ,.J: dποJ.αμβά''ll τα lνοlκια». 

5 ΟίJχi. δμως ;τr.iντοτε: εν τη {Jπ' &ρ ι{}·, 4 διανομ1], η επι~ωσα γιη•Ί], συντρέ,
χουσα μεt[L 1}υγατρ0ς εκ α' γάμου, λαμβάνει μόνΟ'\1 τ1)'\' ύπεσχημέVΙ]'\' ΠQΟγαμιαίαν 
δωρεάν, «δια νάχτι της ... καi πρασέrι δια τροφι}ι• αVτιjς τofJ πεν-{)ίμου χρ11•ου γgιίσια 
:ιε1'τ1lκο1'τα». Λιδ. της ύ;τ' rlρι{}, 18 διανομης 1°1 ΕπιζιΟσα γυ'\•1) λαμβά'\ιει «διά τά &1'ή
ΚΟ1"tα αύτΗ γαμικα.δικαιώματα καl τι)1' lξοικοJ'όμησίJ' της» περιουσιακά τιγα στοιχεία, 

'Επίσης ε!ς τ1Ί'\• έν φ. 360 «συμφωνίαν», 1Ί fπιtιίJσα yυν1l, συντρέχουσα μετ' άδελ
φcΟν του άνδρός, λαμβάνει όJρισμένα &κί'\•ητα «διά προϊκα καi δικαιώματά της παgά 
τοiί &1•δgΟς ijτοι δια νάχτι, :ιρογαμιαίαν δωρεα:ι• καi τΟ1' πέ,,fJιμον χρόνο1'». Πρβλ. κα1. 

τ1)\• {,π' άρι&. 5 δια-&1lκην. 

6 Βλ. τ1)ν ύπ' ιiρι-&. 23 διαγομ1Ίν. 
'Εν τϊι ύπ' άριfl·. 9 διανομlϊ ιiπεβίωσεν 1Ί γυν1l καί., μετά τι\'ας ήμέρας, τΟ 

ΤΟ έ-&ιμικΟ·ν δίχαιον έν 'Α'θ1Ίναις επι τουρκοκρατίας 

* * * 
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~Ως πρΟς τΟ περιουσιακΟν δίκαιωι μεταξV αυζύγω)', κυρία τfiς προικός, 

συνεστώτος τοϋ γάμου, εϊναι 1l γυνή· 1i Εκποίησις τών προικώων &κινήτων 

γίνεται ύπ' αUτης, συναινοϋντος τοϋ &νδρός 1
• 

δμως Αί Εν ζωfi δωρεαl μεταξlι συζύγων ΕπιτρέποντΓtι 2
• cH συνή&ης 

μορφ1l δωρεών μεταξlι συζύγων είναι 1l δωρεc'ι αίτίg {}ανάτου. 

&μοιβαία δωρεα αίτίq; Ηανάτου μεταξlι συζύγων διr) τfις αUτiiς 

'Επιτρέπεται 

πράξεως 8 • 

• * * 
Έπl &γοραπωλησίας <Ι.κινήτων ίσχύουν αί περl προτιμ1}σεω; Νεαραί, αL 

περιεχόμεναι 1ν η] Έξαβίβλφ (3, 3, 103 επ.) ύπeρ τ&ν συγγενών και των 

γειτόνων 4
• Ένίοτε έγίνπο μνεία τiϊς Ελλείψεως προσώπων δικαιουμένων είς 

μόνον τf.κνον· δ έπtζι7Jν &νί1ρ, «χωgiς 1'α παρατηρι}σπ τό:ιι περl κληρο1'ομlα::; νόμο11», 

συ'\•εβιβάσfi·η πρΟς τοlις γο\•εlς της συζύγου το11 καΙ μετεβίβασεν εiς αίποi1ς μέρος 

της κλ ηρονομίας. 
1 Βλ. τrΊ. συμβόλαια έκποι1'ισεων Γι, 6, 17, 39, 46, 51, 58, 69, 76, 77, 80, 87, 

112, 124, 136, 146, 147, 163, 16), 20D, 201, 214, 21fi, 229, 234, 236, 237, 267, 
270, 283, 290 (καl προσΟ·1lκας): 10, 21, 22, 55. ΈξαιρετtκcΟς εtς τδ.ς ύπ' άριο&. 10, 
59, 72 καl 181 έκποι{jσεις διlν συμπράττει ό U.ν{ιρ· είς τrΊ.ς δύο δμως τελευταίας έκ 

τούτων δικαιqλογεΤται 1Ί παράλειψις αϋτη εκ της μνημονευομένης άπουσίας του 

&,•δρι)ς (&ρι-&. 72: « ... ι/ όποlα με τΟ 1•d: μ.ιj1ι είχεγ άπΟ τΟt' lf.t,δρa της, λεlποΝα άλJ.oii, 

τιλ &JΙαγκαϊα :ι•U ζιίσυ, ώμολόγησεν ίfτι lπώλησεν εlς τΟγ άδεJ.φό:ι' της ... τΟ χωράφι όπου 

t!χει :ιροικαίω•»). 

Βλ. δωρεδ.ν ύπ' &ριfl·. 1. 
3 Βλ. δωρεδ.ν ύπ' ιiριΊ}, 13. 
4 Έ\' τψ Κώδικι Πούλου περt τού {}'εσμοi:i τfjς προτψ1lσεως fχομεν άφ{}·όνους 

πηyr.iς' &ναφέρω τδ.ς χαρακτηριστικωτέρας: α) ύπΟ τi}ν ύπ' rlρι{}, llϊ άγοραπωλη

σία'\', κα-&' f'jν: «τ[i αVτzj [ι]μέρrι} lκiJΙησε1' &γωγι)1' ό Σ. Σ. διCι τι}1' i'i.vω{/εν fκποίησι1'· 

δfJε1' δυι•άμει του γόμου :ιερl ::rροτιμ1jσεως εlς η)" lκποίησιν βιβλ. Ι' τlτλ. Γ τοϋ Άgμs-

1'οποVλου, τΟ ll1•ωfJε1' δ.μπέί.ι καi οSς παrgικ01' καi γειτονικΟν tδό{}η εlς αύτΟ1' ύ οποιος 

δ.νεπλιίgωσε τΟν &γορασrι)'' καi τι'ι παρέJ.αβει' εlς lδιοκτησίαν τουι>. β) εν φ. 163β: 

« .• • iκί1'1jσεν άγωγι}1• εlς τΟ κριη}ριογ ύ /Ι. Λ. δια η) ν όσπητοκά{}ησιν όπου 1}γόρασεγ 

ό Σ. Κ. Λ. ύπ' &ριfJ. 111, ζητώ:ι•τας 1'α προτιμηΟl] ώς πλησίον. Ό άγοραστι)ς χωρ(ς γά 

&ποJ.ογηΒl] lπt κριτηρίου εύχαριστι]Οη 1'α λάβυ τι)J' τιμήν καt τΟ διάφορον ... ». γ) ύπΟ 

τΟ ύπ' &ριfl·. 182 σΗμβόλαιον: «δ Γ. Σ. iκl11ησεψ δ.γωγ~Jν κατd: τοiί Β. Σ. &γοραστοV τofJ 

όσπητότο;του, ζητώγτας 1•d: προτιμη{}zί ώς πλησίωι. Ό Β. Σ. έπαρgησιάσ{Jη εlς τΟ κρι

τι}ριον 1'α άπολογηfJ[i, μ1) lχωντας δμως μrί.ρτvρας να φέρπ, Οτι lρώτησε τΟν Γ. Σ. 

προτοiί j'(}; τ' δ.γορύ.ση καΟW; ίlλεγη', εύχαριστι}fJη μω'αχΟς να λάβυ τήν τψiJ1' καl τΟ 

διάφορο1' ... ~. δ) 'Ενδιαφέρουσα είναι 'Ι) περίπτωσις της έν φ. 177α άγοι}απωλησίας, 
κα{}' 1)ν ΊΊγέρ-&ησαν δ·ύο άγωγαl προτιμήσεως, 1) μέν έκ μέρους γείτονος, ή δ' έκ 
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προτίμησιν '. cH διαδικασία της προτιμήσεως παρελείπετο, δσάκις η Εκποίη

σις εγίνετο δια δημοπρασίας 2
, εϊς πολλΟ:ς δμως άγοραπωλησίας ουδεμία γίνε

ται μνεία τfις τηρήσεως της περl προτιμήσεως διαδικασίας, πωλουμένου τοϋ 
άκινήτου πρΟς ξένον. Φαίνεται, δτι εϊς τc'χς περιπτώσεις ταύτας άντιμετώπιζεν 

ό &γοραστης την διεκδίκησιν ύπΟ τGn' δικαιουμένων εϊς προτίμησιν. Περl 

τfjς προ8εσμίας πρΟς δ11λωσιν τfις προτιμήσεως, αϋτη ητο πεν{}ήμερος 8 , ή δΕ 

πρόσκλησις πρΟς τυχΟν Ciσκησιν ταύτης έγίνετο δια τfiς &στυνομίας 4 • 

Έπl άγοραπωλησιών '(σχυεν ή διάταξις περl προσβολijς ταύτης λόγφ 

fιπερ6γκου βλάβης. Διa τijς uπ' άρι!J-. 25 διανομijς ό &γοραστής, κατόπιν 

άγωγijς, μεταβιβάζει συμβιβαστικώς ε!ς τa τέκνα τοϋ πωλητοϋ μέρος τοϋ 

άκινήτου, άναγνωρίζων, Uτι δ πατήρ των είχε πωλήσει τΟ &κίνητον «παρd 
τιμήν». 

* * * 
Διατάξεις περl τοϋ ποσοστού του τόκου δΕν fχομεν· Εμμέσως μόνον είς 

τός περl προτιμήσεως &.ποφάσεις του κριτηρίου, κα&' &ς Επεστρέφετο τΟ τί

μημα «με τΟ διάφορον», ό τόκος είς μίαν μΕν περίπτωσιν fιτο 11 °/ο περί
που;· είς Ciλλην δΕ 26 °/ο περίπου Ετησίως 5 • 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

μέρους &δελφσίi της πωλητρίας' 1Ί άπόφασις έδικα(ωσε τΟν τεί,ευταίον «δυνάμει .. , 
τοϋ περl προτιμ-ήσεως ?'όμου, διδόvτος η)γ προτlμησιψ εlς τοVς συγγενείς πρωτήτερα άπό 
τόγ πλησlον». 

1 Π.χ. έν συμβολαίφ ύπ' &.ρι-&; 48: «εlς έλΠειψιν τώ1' πλησιαζόντω1'»' έν τοίς 
ύπ' άρι.fi·. 61 καl 146: «εlς tλλsιψtΨ τώt' πλησlον~ι. 

z Πρβλ. συμβόλαια 41, 108, 130, 139, 146 καL 198. 
~ Βλ. σημείωσιν έ·ν 91· 359α· &λλιi κατό. την έν φ. 357β σημείωσιν, τριήμερος, 
"- Βλ. έ'γγραφον έν φ. 359α. 
5 'Εν φ. 163β καt έπίσης ύπΟ τΟ ύπ' &.ρι-&. 182 συμβόλαιο". 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ-ΛΕΙτΟΥΡΓΙΚΆ 

1. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣτΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

Ή άνάλυσις τών &ποδο&έντων ε!ς τον χριστιανικον ναον ονομάτων 
προσφέρει χρησίμους μαρτυρίας είς τi}ν ίστορίαν τfjς χριστιανικfjς άρχιτεχτο· 
νικfίς. Πρόκειται περl τfiς ίστορίας τοϋ χώρου τfjς εύχαριστιακfjς λατρείας, 
πρlv αϋτη σuνδε&fi μεηΧ τi]ς λατρείας πρΟς τα ίερα λείψανα. (Επομένως δΕν 
-&α μάς άπασχολήσουν τα δνόματα τc:Ον οLκοδομημάτων τών συνδεομένων 
πρΟς ηΊν λατρείαν τών μαρτύρων κ.τ.δ. (<<μαρτύριον», <<&ποστολείον>>, <<προ
φητείον» ), οϋτε &ντι&έτως ή είς τα μαρτύρια άπόδοσις Ονομάτων τοϋ ε1Jχαρι
στιακοϋ χcόρου. τα δvόματα τοίί εύχαριστιακου χώρου μαρτυρούν περl τών 
αντιλήψεων, τU:ς δ;τοίας οί χριστιανοl είχαν περl τοϋ ναοϋ των. 

Είς τΟ:ς φιλολογικάς, λειτουργικΟ:ς καl έπιγραφικcΙς πηγclς δ χριστιανι
χΟς ναΟς φέρεται, ώς γνωστόν, ύπΟ τα άκό],ουiJα Ονόματα: «οίκος. προσευ·. 
χΥjς>>, «οίκος κοινός», «οίκος Εκκλησίας» (domus ecclesi::e), <<οίκος ίJεού», 
<<τόπος εκκλησίας» (locus ecclesire), «εύκτήριον» καl «προσευχτήριον>> (ora~ 
toriuιn), «ναος>> (teιnplum), «βασιλικiρ> (basilica), «Κυριακον» (Domiui
cum), «συναγωγ1l>>, τΟ συνηι~Jέστερον «Εκκλησία» (ecclesia) κ.α. 

'Εκ τών Ονομάτων τούτων αί περιφραστικαl έκφοραί, διΟ: τοίί «οlκος», 
&ντιστοιχοίίν εlς τΥιν &ρχα·ίχ1Ίν χαl ηΊν μεταβαtικl)ν περίοδον του χριστιανι
κοϋ ναου· είναι &:άριστοι διατυπώσεις, κατα βάσιν &ρνητικαl (Ελλειψις Ονό
ματος &κόμη). ΕLς αUτι1ς κυριαρχεί η Εννοια της οίκίας-ίδιωτικfjς η άνη· 
καύσης είς ηΊν κυριότητα τΥjς κοινότητος. cΩς γνωστόν, διεσκευάζοντο άπλα"ί 
οίκίαι είς χώρους τfις εUχαριστιακΥ)ς λατρείας καl Εκτίζοντο Εκκλησίαι είς τύπον 
οίκίας 1

• Ά'λλ~ έκτΟς τούτου η περίφρασις «οίκος -&εοϋ» είναι καl κατάλοιπον 
Εκ τfiς άρχαίας λατρείας 2 , είς την χριστιανικΥιv Ομως όρολογίαν fιδύνατο αϋτη 
νΟ: εlσέλ&η Εμμέσως δια τών βιβλικών κειμένων, ίδιαιτέρως τ}iς Κ. Δια{}Ί1-
κης (τιμ. γ' 15, Έβρ. ι' 21, Α' Πέτρ. δ' 17) δι' αύτών δε ή περ(φρασις 
«οΊκος {}εσύ» Επεβίωσεν εις τl)ν Εκκλησιαστικi]ν λογίαν παράδοσιν. 

1 Πρβλ.]. Lassus, Sanctuaires Chretiens de Syrie, Paris 1947, 1 κέ. 
2 Βλ. Λ ε u ·ί τ. κδ' 9, Ί ε ρ ε μ. κε' 29. «Οtκος Παλλάδος» Ε υ ρ ι π., Φοίν, 

1372-1373, «α1κος "'Αμμωνος» Κ. \V i 1 c k e n, Urkunden der Ptolemaerzeit, 
Berlin ~ Leiρzig 1927, 265 &ριft. 79 στίχ. 4 · 5, 
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τ ' "' " ' '3" " ' " - ' "δ α' ε ο ονομα «ευκτηριον» ειναι εκφραστικωτερον, απηχει τον ι ι ιτ ρον 

χαρακτΥίρα τfις χριστιανικΎjς λατρείας, τfιν προσεuχ1)ν («εύχή»). Είναι &ξιοση
μείωτον τΟ Ο τι ό χώρος τfjς χριστιανικiiς λατρείας Ονομάζεται άπΟ τiiς προ σ~ 
ευχi)ς καl Οχι &.πΟ της εϋχαριστιακ)iς τελετουργίας' δΕν χρησιμοποιείται, δη-

' C/ " ') ' ' ' ) ' ' ' δ λαδη, ορος ανα ωγος προς το μυστηριακον <<τε ,εστηριον», προς το ιονυσια-

κΟν «στιβάδειον» κ.τ.Ο. ΤΟ Ονομα «εϋκτιlριον» σημαίνει τάχα, δτι τοϋτο εί

ναι παλαιότερον τfiς ε'ίσαγωγΥjς τών-clπΟ τfjς άπόψεως τiϊς μορφολογίας της 

λειτουργίας-δραματικών στοιχείων τiiς &ναφοράς: Διότι είναι γνωστόν, 
δτι 1'1 λειτουργία προσέλαβε τΟν ίερουργιχΩν (sacranιentalis) αύτΥjς χαρα
κτΥίρα &πΟ τού 3ου αl. ΤΟ Ονομα «εύκτήριον)> Επεβίωσεν Επl πολiJ ε'Lς τΟ 
συντηρητικΟν μοναστικΟν λεξιλόγιον, ό)ς δνομα του ΚαΊ}ολικοiJ μονΥjζ καl 
&κολού{}ως ό)ς ()νομα Ολοκλήρου τοϋ μοναστηριακοϋ συγκροτήματος ι. 

ΤΟ ()νομα <<βασιλικ1)» είναι δρος τεχνικός, &ναφέρεται είς τΟν άρχιτεκτο

νικΟν τύπον καl Εμμέσως ε'Lς τΥιν καταγωγfιν η τΟν χαρακτΥjρα τοίι χριστιαvι

κοϋ ναού 2 • Σημειώνω, δτι δια τοϋ Ονόματος βασιλικf) χαρακτηρίζεται καl 

ίερΟν τοϋ "Α ττιος 3
• 

ΤΟ 0\•ομα <<συναγωγ1))) (Πράξεις Φιλί.ππου 88), συνώνυμον τα'ϋ «Εκκλη

σία>>, Εν1Ί-υμίζει η)ν έβρα'ίκl)ν λατρευτικ1)ν παράδοσιν τ-Υjς διασπορι1ς. Άμφό

τερα σημαίνουν η)ν σύναξιν, Επειτα δε καl τΟν τδπον της λατρευτικijς συνri

.ξεως, τΟ «έκκλησιαστήριον)) 4
• <Ο δ ρο ς <<συναγωγ1))) fιτο ίδιαιτέρως διαδεδο

μένος είς τt]ν Α'ίγυπτον, ώς συμπεραίνεται Εκ τίlς συχνfις χρησιμοποιήσεώς 
του παρd των &λεξανδρινών Εκκλησιαστικών συγγραφέων u. ~Επεκράτησεν 

1 J. S a 1 a ν i 11 e, Εύχτήριον au sens de ιnonastCι·e, Eclιos dΌr. 25, 1922, 
162 κέ. 

2 «Βασιλικδς οίκος» Ε ύ σ ε β,, Έκr:λ. ίστορ. Χ 4, 65 (Schν;•artz, Π 881 ), 
«βασίλειος οlκος» Χ 4, 45 (Αύτό&ι, 876), «βασίλειο; νεΟ);» Εύσεβ., Βίος Κων

σταντ. ΠΙ 36 (Heikel, 93). Προϋποτί&εται ή εννοια του Χριστοϋ ώ; βασιλέως. Παρ' 
ΕUσεβίφ δ ΧριστΟς φέρεται ώς «μέγας βασιλειJς,. (ΕLς Κωνσταντ. βασιλ. XV 2 
Heike1, 214) καi «παμβασιλεUς» (Περt της Θεοφ. ΠΙ 61 Gressnιan, 13*). Περισ

σοτέρας μαρτυρίας περl του δροu βλ. παρά A.J\I. Scbneider, Basilica discoperta, 
Antiquity XXIV, Sept. 1950, 135. 

s Η. L e ο ρ ο 1 d t, Die Religion in d. Um\Yelt κλ:τ. είκ. 156, παριl Κ. 
Ρ r ίi ιn m, Religionsgescbichtliches Handbuch, Freiburg inι Βι-. 19-13, 5194. 

4 Έκκλησιαστ{lρων: Ί σ ι δ, Π η λ ο υ σ., Έπιστ. 2, 256 (1\figne 78, 685). 
:> Συναγωγi}=σύναξις: Κλη μ. Άλ εξ., Παιδαγωγ. ΠΙ Η, 80, 3 (Stiihlin Ι, 

280), Στρωμ, VI 3, 34, 3 (Stiihlin Π, 448). Σuναγωγ1)=λατρεuτικδς χδJρος: Ώ ρ ι

γ έν., Όμιλ. Ι\7 είς 'Ιερεμ. «δτε δ.πΟ του κοιμητηρίου προπέμψαν1:ες τοUς μάρτυρας 

f1ρχόμε&α έπt τιlς συναγωγάς, καl δλη 1'Ί έκκλησία μη i}λιβομένη παρεγίνετο» (Klo
stermann ΠΙ, 25). Πρβλ. Εύσεβ., Έκκλ. lστορ. VII 11, 11 «Ei δέ τις φανείη 
η μ1) γενόμενος εLς τΟν τόπον τοίJτον Ον έκέλευσα, 11 έν συναγωγlj τινι εύρε&είη, 

έαuτφ τΟν κίνδuνον έπαρτήσεt:>ι> (Sch\vartz Π, 658). 

\' 
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Ομως το ονομα «Εκκλησία)), Επειδfι τοϋτο συνδέεται Lδιαιτέρως πρΟς τΟν χα· 

ρακτfiρα τίiς έκκλησιαστιχfις Οργανώσεως. 

Θέτικώτερον Εξ Ολων των Ονομάτων τοϋ χριστιανικοϋ ναοίί ε1ναι τΟ 
«Κυριακόν)). Toiiτo μαρτυρεί τάσιν να δνομασ&fi ό χριστιανικΟς ναΟς &πΟ 

του Ονόματος-τ:οϋ συνη&εστέρου έπι{}έτου-τοίi χριστιανικοϋ \Jεοϋ, τοϋ Κυ~ 

ρίου. ΕΙvαι &νάλογον πρΟς τα έ&νικά: Ίσείον, Σεράπειον, Μι{}ραίον κλπ. 

Σημαίνει, δηλαδή, κάπο_ιαν τροπ1)ν τfις π·νευματικfις άντιλήψεως περl τοϋ 

χριστιανικοϋ -&εοϋ έπl τΟ ύλικώτερον· σημαίνει συνάφειαν τοϋ ·Ηεοίi πρΟς τΟν 

λατρευτικόν του χιΟρον. Πρέπει δΕ να ύπο&έσωμεν, Οτι τiΊν ctl-θ·ησιν πρΟς 

τfιν &ντίληψιν αUτ1)ν -&α fδωσεν 1'1 άκίνητος άγία τράπεζα, 11τοι ή fννοια τοϋ 

βωμοϋ ΕντΟς τοϋ εύχαριστιακοίί χώρου. "Άλλως καl πρΟ της κα{}ιερώσεως 

τfις άκιηlτου άγίας τραπέζης έ{}·εώρουν οί χριστιανοl τ1)ν λατρείαν των ο)ς 

μυστήριον, ίδρυμένον παρU τοϋ Χριστοϋ ', ώς τα εξω μυστήρια, τα Ονομαζό

μενα aπο των 1δρυτών 8εών: τi'jς 'Ίσιδος, τοϋ Σεράπιδος, τοϋ Μ({}ρα κλπ. 

'Άρα fιτο έπόμενον νι! δώσουν καl οί χριστιανοl εϊς τα ίερά των άντίστοιχον 

Ονομα, &πΟ τοίi Χριστοϋ, τοϋ Κυρίου. "Αλλα δεν Επεκράτησε τΟ Ονομα 

«Κυριακόν», έπειδη τοϋτο, ώς φαίνεται, Εχρησιμοποιείτο ίδιαιτέρως παρc't 

τών- Εν πολλοίς συντηρητικών!- αίρετικών. ΔιU. τοϋτο οί Ορ{}όδοξοι, 

-θέλοντες νU. &ντιδιαοτείλουν τα tδικά iων ίερά, προετίμων τΟ Ονομα «έ_κκλ-η

σία» καl δποκλειστικώτερον «κα&ολική Εκκλησία)> ~Ί μΕ δογματικiιν βεβαίως 

άπόχρωσιν. ΆλλU. τΟ τοπικΟν νόημα τΥjς Εκφοράς «κα{}ολικi] Εκκλησία» 9
, 

&.ντίστοιχον πρΟς τΟ «μεγrtλη Εκκλησία», είχε προηγη{Ηi τοϋ δογματικού, όJς 

τοUλάχιστον διδάσκει ή συντηρητικfι μοναστικΥ) Ορολογία (πρβλ. τα «ΚαΗ·ο-

ι Ίγ'\'ατ., Πρός Μαγνησ. Χ «διιl τοϋτο, μα&ηταl α-ύτοίί γενόμενοι, μά· 

&ωμεν κατι'ι χριστιω,ισμΟy ζίϊν. 'Ό.:; γι'χρ liλλφ ό1'όματι καλεlται πλέοΥ τούτου, οϋκ έστιν 

του Θεου» (Migne 5, 672). Πρβλ. Ο. C a s e l, Das Mysteriumgediichtnis deι· 
Messliturgie, JahΓ1J. f. Liturgie\'i'iss. 6, 141 καl Α. Α r η ο 1 d, Der Ursρrung 
des c1ιrist1ichen Abendmahls, Freiburg im. Br. 1932, 145, 158 κέ. 

2 Κ υ ρ ί λ λ. 'Ι ε ρ ο σ ο λ., Κατηχ. 18, 26 «Κ&: ν ποτε Επιδημίjς έν πόλεσι, μ1] 

&πλ&ς έξέταζε ποϋ τό κυριακόν έστι (και γilρ αί λοιπαί των ασεβών αίρέσεις κυρια· 

κil τα έαuτών σπήλαια [«σπΊlλαtο'\'» rjτo Ονομα τών μι4tραίων] καλείν έπιχειροϋσι)' 

μηδf, που έστιν ύ,πλώς 1~1 έκκλησία' δ.λλιl ποϋ έστιν 1~1 κα8οJ.ικ1) iκκλησία» (Migne 
33, 1048). 

3 Πρβλ. Λ έ ο ν τ Ω ς Σ ο φ ο ϋ, Νεαρ. 4 «Τοίς μΕν &ρχαιοτέροις Εδοξε τας 

κατ' οϊκους ίερατείας καi συνάξεις ύπΟ μόνον έκτελεϊ:σ-&αι τών ταίς κα{Ι,ολικαίς έκ

κλησiαις διαφερόντων ίερέων, ύφ' έτέρων δΕ o'L τ(j;ι οϊκφ προσανάκεινται κλπ. :ε- (C. 
Ε. Ζ a c h a r ire v. ι i η g e η t 1ι a 1, Jus Grrecoroω. ΠΙ, 72). Κα{}ολικαί έκκλη· 

σίαι ε1ναι αί ένοριακαί, αί κα&εδρικαl πρό παντός, έντεϋtl·εν δέ, ώς νομίζω, εν 
Ρόδφ τΟ έπ({}ετον «Παναγία {l Κα1}ολικ1)» (βλ. πληροφορίας εις Α. 'Ο ρ λ ά ν δ ο υ, 

Άρχ. lluζ. Μν. Έλλ. ς_-•, 1948, 24). Άντί-&ετα εΙναι τil ίδιοιτικιl εύ;ι.τήρια (παρεκ· 
κλήσια). 
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λικU» τών μονών}, παρc~ τii Οποίg έπεβίωσεν έπl πολiJ καl τΟ Ονομα 
«Κ υριακόν». 

Τέλος τΟ Ονομα «ναΟς» είναι -&ριαμβευτικόν, γεμάτον κλασσικισμΟν και 
έπισημότητα. ΤΟ Όνομα τοίJτο &ντιπροσωπεύει ηlν Εποχήν, κατα την όποίαν 
τΟ χριστιανικΟν ίερΟν έξειλίχ{Ι·η εl.ς περιωπiιν παράλ~ιηλον ~ρΟς τ~ ν _ τοϋ &ρ
χαίου ναου 1 ' τότε δε- τΟ Ονομα «ναΟς» έχρησιμοποιη-&η και παρα της νομο· 

-&εσίας 2, Οtε πλέον καl οί &ρχαίοι ναοl μεtεtρέποντο είς χριστιανικούς. 

2. Η ΕΣΠΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΗΣΙΩΝ 

cH εUχαριστιακ1l α'ί-&ουσα τi}ς πρωτοχριστιανικilς Εκκλησίας τflς Δούρας 
(εlκ. 1), κατα την πρώτην αδτης περίοδον ώς χριστιανικού ναου, φέρεται 

5 

8 

2 

Ε!.κ. 1. ΠρωτοχριστιανικΊ) εκκλησία 
τfις Δούρας (Α. v. Gerkan). 

έφωδιασμέvη δι' έστίας είς τΟ μέ

σον τfjς μιας τών στενών πλευρών 

τ\iς aρχικ\iς αtifούσης (4a), συγκε
κριμένως είς την {}έσιν έπl τijς 

Οποίας ίδρύδη τΟ βημα κατα η'yV 

δευτέραν περίοδον toU μνημείου 

ώς χριστιανικού ναού s. Είναι 

Ciγνωστον αν 1) έστία προέρχεται 

Εκ τfic χριστιανικfiς η αν Εκ τfΊς 
προχριστιανικfις έποχiϊς τοϋ μνη

μείου. Πάντως 1l έστία συνυ

πf)ρχε μετιl τών πέριξ (κατα μη

κος τών τοίχων της λατρευτικfiς 

αί{}ούσης) έκτεινΟμένων κτιστών 

έδωλίων-ό Α. ν. Gerkan δΕν 

σημειώνει δτι τΟ εδώλιον τfις Α πλευράς της αΊ:Ηούσης έξετείνετο καl έπl 
τiiς -&έσεως τiϊς έστίας, 11τις Εν τοιαύτη περιπτώσει 8πρεπε να είχε κατα-

1 Πρβλ. Ε ύ σ ε β., 'Εκκλ. ίστορ. Χ 4, 42 κ.ϋ.. ε,: διαστολί'Ί ~-τrρΟς τΟ. VI!I 1, 
5. Παρά Γ ρ η γ 0 ρ,_ Νύσσης, Έγκώμ. ε!.ς μάρτ. Θεοδωρον «πρωτον μεν τη με

γαλοπρεπείg τri:lν όρωμένων ψυχαγωγείται, ο1κον βλέπων Wς <?εου ναόν,_ Εξησκημέ~ον 
λαμπρΟΟς τφ μεγέfl>ει της οLκοδομης καΙ. της έπικοσμ{1σεως καλλει» (Mιgne 46, 737) 

πρόκειται περl μαρτυρίου. , , , 
2 c 0 d. Τ h e 0 d. ΙΧ 45, 4 Ετους 431 Θεοδοσιου Β και Βαλε\'τινιανοϋ 

(=Codex Justin. Ι 12, 3). 
3 την παρατήρησιν περi έστίας σημειώνει μόγον ό Α r m i η Υ. G e r k a ~' 

Die frϋhcbristliche Kircbenanlage von Dnra, Rδm. Quart., 42, 1934, 221, 22~. 
Περi τcΟν προβλημάτων, τά όποία -&έτει 1i άρχιτεκτονικ1) διάταξι~ τfις, εκκλη~ίας τ~ς 
Δούρας καl περί τό)ν περιόδων αt1τίjς ri)ς χριστιανικού μνημει.ου ασχολουμαι εις 

έτέραν μελέτη'\' μου. 
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στραφη καί, Επομένως, πρέπει να δεχ{}ώμεν, δτι 1l έστία άπετέλει Εξάρτημα 
τη~ μετα έδωλίων λατρευτικflς αίftούσης. 

Δί& πρώτην φορcΧν καl έδώ μόνον σημειώνεται έστία ΕντΟς χώρου τf)ς 

εUχαριστιακfiς λατρείας-αν Εννοείται πρόκειται περl χώρου χριστιανικού. Ή 

παρουσία δΕ flκριβώς τΥjς έστίας Εγείρει δισταγμοUς περl τοίi χαρακτηρος τfjς 

Cιρχαιοτέρας λατρευτικfiς αΗJούσης τ1;ς Δούρας, ώς χώρου χριστιανικοίJ. Έv 

τούτοις εχομεν σχετικi]ν ε'(δησιν ΕΚ του Κλήμεντος του Άλεξανδρέως. 

Ό Κλήμης, δηλαδή, -&έλων ν' &ποκρούση τον δρον «&γάπη» περl τών 

χριστιανικών {}ρησκευτικών δείπνων, όμιλεί μΕ περιφρόνησιν περl τfiς {}ρη

σκευτικiiς άξίας των καl διCι μέσου τοϋ κειμένου του άφίνει να π/,ηροφορη{}ώ

μεν, δτι, Εν Άλεξανδρεία τοUλάχιστον, ύπfjρχον καπνός, χύτραι καl &πόπνοιαι 

κvίσης καl ζωμών έντΟς τοϋ χώρου των &yαπών 1
• Ό καπνΌς καl 1'1 κνίσα 

ΊJα διεχέοντο βεβαίως έξ έστίας, ύπαρχούσης έντΟς τοίί χιδρου τό>ν &γαπών. 

"Άρα έκ του κειμένου τοϋ Κλήμεvτος Εξάγεται, δτι περl τα τέλη τοίi 2ου αί. 

0 χώρος τrjς χριστιανικlϊς λατρείας 1lδύνατο να είναι έψωδιασμένος δι' 

έστίας, είς τfιν δποίαν έμαγείρευοv τα παρατιί1έμενα κατα τας &γάπας .φαγητά, 
μεταξυ τών όποίων κατελέγοντο καl ψητα κρέατα (κνίσα). 

Κατόπιν τούτου -&α tjτo άραγε τολμηρΟν να δεχί1ώμεv, Οτι η έστία τrjς 

λατρευτικfις αίΊJ·ούσης της Δούι:ιας &ποτελεί τό κανονικΟν Εξάρτημα τού χcδρου 

τών &γαπών: Νομίζω, δτι τΟ μνημείον τfiς Δούρας ύπομνηματίζει &ντιστοί

χως τΟ κείμενον τοίί Κλήμεντος. •ο Κλήμης έγνώρισε τfιν χριστια-νιχfιν λατρείαν 
πολλών περιοχών (καη]γετο εξ Έλλdδος καl 1ταξείδευσεν ε!ς Ίταλίαν, Παλαι

στ(vην καl Α'ίγυπτον, δπου καl έγκατεστά-θ·η), δια τΟν λόγον δε τοϋτον (iνα

γνωρίζεται, δτι αί &ναφερόμεναι εl.ς την λατρείαν μαρτuρίαι του &πηχοϋν τΎιν 
κα-θ·ολικfιν πράξιν τfις Εκκλησίας 2

• "'Οί1εν 1'1 έστία τfjς Δούρας διJναται ν' &ντι

προσωπεύη γενικωτέρας Ε.φαρμογrjς διάταξιν τrjς &ρχιτεκτονικllς τών χριστια· 

νικών χώρων τοίί τέλους του 2ου χαl τών δ:ρχών τοίΊ 3ου αίώνος. 

"Η γενικότης της πρωτοχριστιανικfiς ταύτης παραδόσεως έπιβεβαιοϋται, 

ώς νομίζω, και Εκ μεταγενεστέρων συνη&ειών, ξένων πρΟς τt'ιν έπίσημον λα
τρευτικtlν πράξιν τfiς Εκκλησίας καl δυναμένων να έξηγη&ωσιν ώς Επιβιώ

σεις έκ τfjς παλαιοτέρας λατρευτικfjς πράξεως. Άξιοσημείωτος είναι ή ε'ίδησις 

1 Κλήμ. Άλεξ., Παιδαγωγ. Π 1, 3~4. «Εί δ' &γάπην τινδς τολμ&σι κα· 
λείγ ά-&ύρφ γλώττη κεχρημένοι δειπγάριά τινα κνίσης καl ζωμών ιiποπνέοντα, τΟ 
καλΟν καL σωτήριον Εργον του λόγου, η)ν άγάπην τήν 1iγιασμένην, κυ#ριδίοις καl 
ζωμοϋ ρύσει κα-&υβρίζοντες ποτψ τε κ~i τρυφί'Ί καl καπνψ βλασφημοϋντες το-Lίνομα 
(Ενν. της σ.yάπης), σφάλ.λογται τfiς ύπολήψεως, τ1Ίν Επαyγελ{αν του Θεου δειπναρίοις 
εξωνείσ#αι προσδοκήσαντες»' καi παρατηρεϊ, Οτι αί &γάπαι πρέΠει να όγομάζωνται 
«δειπνάριά τε καί &:ριστα καl δοχαί» (Stahlin Ι, ·156). 

2 Ρ. Ba tiffol, εν Dict. Arch. Chr. I,.it. Ι 2, 2649 (riρ&ρο'' Aquariens). 
Πρβλ. Arnold, Der Ursprung, 51, 
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εκ τοίί 99ου κανόνος τijς εν Τ ρούλλφ Συνόδου (692) περl παρεκκλίσεων εκ 
τfις κανονικΥις λειτουργικΥjς πράξεως Εν 'Αρμενίg: «Καl τούτο δε Εν τfi Άρ
μενίων χώρg γίνεσiJαι μεμα{)-ήκαμεν· όJς τινες f:νδον Εν τοίς ίεροίς {}·υσιαστψ 

ρίοις μέλη χρεών Εψοντες, προσάγουσιν, &φαιρέματα τοίς ίερεUσιν Lουδα'ίκώς 
&πονέμοντες. "0{}-εv ... δρίζομεν, μη Εξείναί τινι των ίερέων &φωρισμένα 
χρεών μέλη παρU τών προσαγόντων λαμβάνειν, &λλ' οίς &ρεσ&ίl δ προσά~ 
γων ... Εξω τΥjς Εκκλησίας τfiς τοιαύτης γινομένης προσαγωγfις». ~Εκ τοϋ Εν
διαφέροντος τούτου κειμένου Εξάγονται τα έξfις: 1) uΟτι Εν 'Αρμενίg ύπiϊρ
χεν 11 περιωρισμένη πλέον («ό)ς τινες») συνtlftεια να λαμβάνουν οί ίερείς ώρι-

' 'λ ' ' ' δ ' ' 2) "Ο " '_Q " (" σμενα με η εκ σφαγιων ως ιΚαιωματα των. τι η συνηuεια αυτη ητις 

δέον ν· άναχδϋ είς τΟ γενικώτερον τυπικΟν τfiς δυσίας) σημαίνει, Οτι τα σφά· 
για, έξ &φορμ.Υjς τών όποίων διετυπώ&η ύπΟ τΥjς Συνόδου ό κανΟJν 99, ήσαν 
σφάγια δυσιών. 3) ·Ότι τιl κατιl τΥιν παράδοσιν καftωρισμένα δικαιώματα 
Επl των {}υμάτων τα έλάμβανον οί ίερείς έντΟς τοϋ ι βήματος έψημένα. •Ήδη 
δε η εν Τρούλλφ Σύνοδος διa τοίί 99ου κανόνος της επιβάλλει ε!ς τους Iερείς 
άφ" ένΟς να μη λαμβάνουν τοϋ ί~οιποϋ τα ψητα κρέατα έντΟς τοϋ ί. βήματος, 
&λλ" Εξω τci>ν Εκκλησιών· καl άφ" έτέρου να μη άπαιτοϋν τα κατα παράδοσιν 
κα{}ωρισμένα μέλη τών σφαγίων, &ς τάχα ίουδα'ίκΟν Ε&ιμον, &λλ' άπλώς να 
δέχωνται έκ των κρεάτων δ, τι προαιρείται ό προσάγων τΟ {}ϋμα. Κατd τάλλα 
ό κανων δΕν άπαyορεύει τ1)ν αίματηραν προσφοράν. 

'Αλλa ποίί έψ1]νετο το {}ίίμα; Το κείμενον τοu 99ου κανόνος τijς Συνόδου 
τού Τρούλλου δΕν δίδει κα&αρΟν νόημα περl τούτου. "Όταν ό κανιΟν όρίζη 
νd γίνεται Εξω τfις Εκκλησίας η προσαγωγη τών κρεάτων είς τους ίερείς, προϋ· 
πο&έτει, πι{}ανώς, δτι τΟ {)ϋμα έψtlνετο Εξω τf\ς έκκλησίας καl δτι τα εΊς τΟ 
βijμα προς τους ίερείς προσαγόμενα μέλη έψήνοντο προηγουμένως i!ξω τijς 
έκκλησίας. Άνάλογον συνή{}ειαν διέσωσεν ό Θεόφιλος Επίσκοπος Καμπανίnς 
(t τέλη 18ου α!.) ε!ς το 58ον κεφάλαιον, ύπο τον τίτλον <<'Όντως Έλληνικiι 
{}υσία τα κουρμπάνια», τοίί διαλογικού βιβλίου του <<Ταμείον 'Ορ{}οδοξίας>>. 
Ό Θεόφιλος κατακρίνει συν1]{}ειαν τi]ς sποχijς του: <<'Εν πολλοίς μέρεσι, πό
λεσι δηλαδΥι καl χώραις, δταν άσitενϋ τις, υπόσχονται οί συγγενείς να σφά~ 
ξουv κουρμπάνι (η λ. τουρκικiι = {}υσία) δια τiιν ύγείαν του· κα\ εν πολλοίς 
μέρεσι, οταν έψη{}jj το κουρμπάνι, εϋιrυς sβγάζοντες (sνν. εκ τijς πυρCiς} το 
φέρνουν έντΟς τf\ς Εκκλησίας Εμπροσ&εν τών είκόνων, καl Εξελ&ΟJν ό ίερεUς 
τοίί Άγίου Βήματος, το διαβάζει καΙ τiιν μοίραν τοίί παίρνει... 'Αλλ' ο! 
χριστιανοί, φείi, ... είς τοιαύτην άσέβειαν να φ&άσουν, άSς τε καl ΕντΟς των 
άγίων Εκκλησι&ν Εμπροσitεν τ&ν άγίων είκόνων να φέρουν τΟ νεόψητον 
κουρμπάνι των καl Εξ αUτοϋ να Εξέρχεται ό καπνΟς καl ό άτμΟς Εκείνος, καl 
όJς λέγουσιν οί •Έλληνες (=οί άρχαίοι Ε&νικοί), ή κνίσα καl άναι1-υμίασις, 
άSστε να γεμίση Ολον τΟν ναΟν τού Θεού τοϋ κρέατος η μυρωδία, καl μετd 
καιρΟν να μη παύσυ ; ... ΊδοU η κνίσα του κουρμπανίου σου πάντα Επλή-
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, , • ~ , .. _Q ~ ~ , "'Ε11 
ρωσε ... Κουρμπανιστα, και εις ουρανον εφuασεν, ως οι ματαιοι , ,ηνες 
Εδόξαζο.ν καl Ελεyον ... 'Αλλα πολλοl ηϊηι 'Αρχιερέων, πνευματικών πατέρων, 

ίερομονάχων καl διδασκάλων, δψθαλμοφανώς ταύτα δρώντες, καίτοι κατηγο

ροϋντες, παραβλέπουσι, καl αUτοl ε!ς τΟ χείρον τρέχουσιν» 1
• 

Ό Θεόφιλος κατ1lγετο Εξ "Ηπείρου καl Εδρασεν Εν Ι\iακεδονίg, συνεπώς 

αναφέρεται είς λατρευτικΊlν παράδοσιν Επικρατούσαν μεταξ\J έλληνικών 11 

ύπΟ nlν Επίδρασιν τ1ϊς έλληνικf\ς Εκκλησίας πλη&υσμών κατΟ: τΟν 18ον αίώνα· 
καί, βέβαια, πρόκειται περl Επιβιώσεως Εξ αρχαιοτέρων χρόνων. Είναι &ξιο
σημείωτον, δτι ή κατακρινομένη παρα τοϋ Θεοφίλου συνήitεια διαφέρει άπΟ 
της κατακρινομένης {1π6 τiΊς Εν Τρούλλφ Σι:νόδου μόνον κατΟ: τΟ δτι η προσ
αγωγη τών μερ&ν είς τόUς ίερείς Εγίνετο τώρα πρΟ τοϋ τέμπλου καl Οχι 
πλέον ΕvτΟς τοϋ ί. βήματος. Έκ του κειμένου του Θεοφίλου Εξάγεται άκόμη, 
Οτι ή κατακρινομένη UπΟ της Συνοδ. Τρούλ. καν. 99 συνΑί}εια Εξετείνετο 
καl μεταξU ευρέων στρωμάτων της έλληνικΥjς Ά νατολΎ]ς καί, έπομένως, δτι 
κατ(l τΟν 7ον αί&να δΕν περιωρίζετο αϋτη μόνον Εν Ί\ρμενίq.. ~Επίσης Εκ 
τοϋ Θεοφίλου πληροφορούμε-θ-α, Οτι 1) συν1l1Ί-εια αϋτη Ύjτο άνεκτη ύπΟ τών 
Εκκλησιαστικών προσώπων· καί, συμπεραίνομεν, δτι 11 &πόφασις τΥjς Εν 
Τρούλλφ Συνόδου δεν ~πi'jρξεν ίσχυροτέρα τi]ς συνη{}είας κα\ δΕν 1'Ίδυνή~η 
να τΥιν εκριζώση. 

Τί-&εται τώρα τό Ερώτημα: Οί Πατέρες τf\ς Εν Τρούλλφ Συνόδου δΕν 
Εγνώριζον, Οτι 11 κατακρινομένη παρ~ αVτ6Ίν συν1lftεια ε1χε περισσοτέραν Εκ~ 
τασιν καl δτι αϋτη δΕν περιωρίζετο μόνον είς nlv Άρμενίαν; 'Ή τάχα Επέ
μειναν ίδιαιτέρως περl τf\ς Εν Άρμενίg συνη{}·είας, Επειδi} 'ίσως αϋτη παρου
σίαζεν ίδιορρυ{}μίαν, flτις τότε Εσκανδάλιζε; Πράγματι οί χρονικώς πλησιέ
στεροι πρΟς τ.Υιν εν Τρούλλφ Σύνοδον παλαιοl έρμηνευταL των κανόνων Ζω· 
ναράς καl ΒαλσαμcΟν Εννοοϋν, Οτι τα κρέατα, περl τιΟν όποίων όμιλεί ό καν. 
99, έψήνοντο ΕντΌς τοϋ ι βήματος 2 • <ΟπωσδΊlποτε η παρουσίασις ψητών 
κρεάτων έντΟς τού β1lματος χαl γενικώτερον ΕντΌς τοϋ χριστιανικού ναού 
δΕν δύναται να Εξηγη&ίl, είμη ώς ύπόλειμμα λατρευτικής πράξεως όμοίας 
πρΟς τΥιν μαρτυρουμένην ύπΟ τοϋ Κλήμεντος. 

Προσ-Ηέτω μίαν &κόμη μαρτυρίαν, αUτ1lν Εμμεσον, Εκ τf\ς συγχρόνου 
(μέχρι τοίί 1924) λα.ίκi]ς λατρείας τών Φαράσων τijς Καππαδοκίας. Είς τα Φά· 
ρασα «σηlν Εκκλησία πάντα ε1χαν αναμμένα κιi.ρβουνα πάνω σΕ μια πλάκα' 
δποιος Πllγαινε, αναβε τΟ κερί του κι Εβαζε πάνω στα κάρβουνα τΟ λιβάνι 
που Εφερνε άπΟ τΟ σπίτι του» 3

• Είς τα Φάρασα, δηλαδή, άντl τf\ς έστίας τών 

ι Θ ε 0 φ ί λ ο υ έ π ι σ κόπο υ Κ α μ π α ν ι α ς, Ταμεϊον όρ&οδοξίας5 , έν Τρι· 
πόλει 1888, σ. 121 - 123. Ό Θεόφιλος ϊσως έγνώριζε τΟ κείμενον τοίJ Κλήμεντος. 

2 p άλλη- Π ο τ λ η, Σύνταγμα -&είων καl ίερών r.ανόνων, 2, 543 καl 544. , 
~Δ. ΛουκοποΙJλου-Δ. Πετροπούλου, Ή λα"ίκtl λαηεία τ.5\γ Φαρο.· 

σωνι Ά-&ήνα 194.9, 24.. 
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πρωτογενών χριστιανικών λατρευτικών αί{}ουσών, Εχομεν άπλflν πλάκα, Επl 

της Οποίας Εκαιε πϋρ' tlτοι βλέπομεν, δτι η εστία Εχει ένταϊΗΤα έξελιχftη εLς 
βωμόν τινα ftυμιάματος, &σχετοv πρΟς την είJχαριστιακΎιι· τράπεζαν. Σημαν
τικf) ηω καl 1i Clλλη συvή&εια τών Φαρασιωτώv- όσάκις δηλ. έτέλουν έντΟς 
τών-πάντως μ1l ένοριακων~έκκλησι6)ν {}-υσίαν αίματηρ&ν («γοuρμπάνι))), 
συνδεομένην μΕ κανονικΥ]ν λειτουργίαν, ούτοι εlς τΟ πϋρ, τΟ καιόμενον έντΟς 
τοϋ ναού, 8ρριπτον καl αίμα έκ τοϋ {}ύματος, δια να καίi τοϋτο όμοϋ μετα 
τοϋ 3υμιάματος 1 • Ή μέχρι δΕ τών ή μερών μας καϋσις αϋτη αίματος έντός 
Εκκλησιών έν Καππαδοκίg &ποτελεί, ώς νομίζω, έπιχείρημα ύπερ τfις ερμη
νείας τοίi Συνοδ. Τρουλ καν. 99, cΟς πράγματι &ναφερομένου είς τελετουργι
κiιν εψησι ν κρεάτων έντΟς Εκκλησιών τι ν ων της • Αρμενίας κατα τόν 7 ον 
αίώνα. Περαιτέρω δΕ ό έν λόγι:ρ κανι1ν δύναται ν' άποτελέση μαρτυρίαν 
περl της παλαιότητας της άντιστοίχου συνηΗ·είας τών Φαράσω·ν, Οπου και 
ό τύπος της προσφορCiς τοϋ {}vμιάματος-δπ' εU{}είας έπl της πυράς τοίi 
{}υμιατηρίου παρ" έκάστου είσερχομένου πιστοϋ-φαίνεται, Οτι διέσωσε μορ~ 
φην έκ τijς άρχαίας λειτουργικfίς πράξεως Q. 'Άλλως {}U ijτo, &ραγε, εϋκολον 
να εiσαχ&fi εϊς τfιν χριστιανικfιν λατρείαν βωμΟς έμπύρων προσφορcΟν 
({}υμιάματος, αϊματος), αν δΕν είχεν &νοίξει ηlν δδΟν η Εστία τών πρωτοχρι
στιανικών αϊ{}ουσ6)ν τfjς εUχαριστιακfjς λατρείας καl συγχρόνως τ(Ον &γαπών; 

Έδώ γίνεται &ποδεκτόν, Οτι αί α'ίΗ-ουσαι μΕ Εστίαν &.ντεπροσώπευον μέρος 
μόνον τfiς πρωτοχριστιανικiϊς παραδόσεως· Οτι δΕ παραλλ1iλως υπηρχον και 
εUχαριστιακαl α'ίΗ-ουσαι άνευ Εστίας. 

Ή περαιτέρω διαμόρφωσις τfjς λατρείας &πεμάκρυνε τ1lν Εστίαν ένωρlς 
έκ τών πρωτοχρισηανικών έκείνων αϊΗ·ουσών. 'Έκτοτε δΕ 1'1 Εστία μετετράπη 
εις μικρΟν πρόσκτισμα. Μέχρι τοϋδε εύρέ{}η Εν μόνον παλαιοχριστιανικΟν 
παράδειγμα έστίας (ώς προσκτίσματος), εlς tJ)ν βασιλικijν Β τijς Νέας Άγχιά· 
λου. ~Εδώ 1'1 έστία-αν &ρχικ&ς αϋτη κατεσκευάσ{}η πράγματι ώς έστία
εϊναι προσηρτημένη είς ηlν Ν πλευρclν τ-iiς βασιλικfjς καl συγκοινωνεί έμμέ
σως μετα τοϋ δεξιοϋ κλίτους καl τοίί νάρ{}ηκος, εΊναι δΕ άψιδωτ-ιl καl έφω
διασμένη μr δύο διπλιiς εσχάρας (εiκ. 2) '. Εiς τ1)ν βασιλικijν τijς 'Αγχιάλου 

1 «Πάντως Επρεπε νά πάρη καl λίγο αίμα μΕ η) φούχτα του •να τΟ ρίξη στΟ 
μικρΟ λάκκο επάνω στό &ά~ι (&6.~ι=δ λί&ινος βωμΟς τών αίματηρών &uσιών), Οποu 
έκαιε καi τΟ λιβάνι» (Λοuκοπούλου-Πετροπούλοu, "'Eν'fi>' &ν., σ. 47). 
'Ήδη εlς τήν περιοχήν τfjς &ρχαίας λατρείας τΟ τυπικΌν τfjς <&uσίας -απήτει να καίε
ται τΟ <&uμίαμα δμοϋ μετι:J. τfjς αiματηριiς προσφορCiς (Βλ. S. Ε ί t r e m, Oρferritus 
und Voropfer, Kristiania 1915, 456 καl C. S c h n e i d e r, Studien zum 
Ursρrung liturgischer Einzelheiten δstlicher Liturgien, Kyrios 3, 1938, 186). 

2 Βλ. κατωτ. σ. 275 κέ. 
3 Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφ.1929, 130 κέ. είκ.155, τoiJ αύτοϋ, Χριστ. 

Β.uζ. 'Αρχαιολογία (1942) 238 εtκ. 131, 
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8,...60 

Εtκ. 2. Βασιλικη Β της Νέας Άγχιάλου (Γ. Σωτηρίου). 

ΒΠΒΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΒIΑΣ; ΒΥΖΑΝΤίΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "Ετ~, Ιί' 18 
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τΟ ~έμα τfις Εστίας, 1lδη σπάνιον, &ποτελεί άρχa·ίστικtΊv Επιβίωσιv· &λλcl 

παλαιότερον ή έστία {}U &πετέλει Εν τών &παραιηlτων Εξαρτημάτων τfjς 

χριστιανικiiς εκκλησ[ας. Οϋτω π.χ. περl το 300 η εκκλησ[α τiiς Κων
σταντ[νης (Cirta) εν Β. Άφρικu φα[νεται, οτι είχε τi]ν έστ[αν ό,ς εξάρτημα· 

προσηρτημένου έστιατορ[ου (tricliniunι) '. Πιστότερον διέσωσαν t1'ιν πρω

τοχριστιανικf}ν πρdξιν, μέχρι τοϋλάχιστον τοϋ 18ου αίώνος, οί Μαλά

βριοι, οί καλούμενοι χριστιανοl τοϋ 'Αποστόλου Θωμα εlς η)ν Μαλαβάριαv 

τών Άνατολικc'Ον Ίνδιών· οtiτοι Ετέλουν τας &γάπας των έντΟς τών Εκκλησιών 

μετ& τf)ν λειτουργίαν, τα κατα τf}ν παράδοσιν Εδέσματα παρεσκεύαζον in 
quibusdanι .rediculis prope ecclesianι sitis, κατα το φαγητον δε οί κλη

ρικοl Εκά{}ηντο παρCt τΟ βflμα 2 • Ή τοπικώς {άπΩ τών μεγάλων έλληνιστικών 
κέντρων) καl χρονικώς (dπο τfίς πρωτοχριστιανικi'jς λατρευτικi'jς πράξεως) τό

σον απομεμακρυσμένη α{)τη παράδοσις άνtιπροσωπεύει εϊς τ}]ν έξελικτικiιν 

πορείαν τΥjς χριστιανικΥjς λατρείας τΟ λογικώς άμέσως έπόμενον βΥjμα, μετα 

τΟν στα{}μόν, τΟν άντιπροσωπευόμενον ύπΟ τοϋ κειμένου τοϋ Κλήμεντος καl 

τfίς αΗ}ούσης 4a τi'jς Δούρας. 

Κατ& ταϋτα μεταξU τοϋ τέλους τοϋ 2ου καl των άρχών τοϋ 3ου αl. 1iδύ

ναντο τα φαγητα τώV άγαπών να παρασκευάζωνται καl αί άγdπαι να τελδ'Jν

ται έντΟς τοϋ χώρου τΥjς εύχαριστιακfjς λατρείας, έφωδιασμένου δι' έστίας. 

Ή πρώτη άντίδρασις παρουσιάσ{}η κατα τfiς έστίας. 'Ήτοι Εξηχολούftουν 

μΕν να τρώγουν ΕντΟς τiϊς εύχαριστιακfiς αΗJούσης, άλλα προητοίμαζον τα 

φαγητ& είς ίδιαίτερον πλέον χώρον. Οί κληρικοl Ετρωγον παρα τΟ βημα· πα

λαιότερον, ·πρΟ τijς διciμορφώσεως τοϋ β1lματος, -&α Ετρωγον είς τfιν συνήftη 

παρα ηlν έVχαριστιακην τράπεζαν {}έσιν των. 

Τέλος &ς σημειω~ίϊ. δτι η έστία ήδύνατο να χρησιμεύη και δια τΥιν πα
ρασκευην τοϋ κατα τα κοινα δείπνα χρησιμοποιουμένου -&ερμοίί ϋδατος· συ

νηftείας, τfiς Οποίας τελευταίον ύπόλειμμα άποτελεt τΟ «ζέον», προσιδιάζον 

είς τΟν βυζαντινΟν λειτουργικΟν τύπον g. 

1 St. Gsell, Les monuιnents antiqnes de l'Algerie ΙΙ (1901) 192 και 
Dict. Arch. Chr. Lit. (iφεξijς DACL), ΠΙ 2, 2717 κέ. (~ρ{}ρ, Constantine). 

2 Ι ο. Μ. Η a n s s e n s, Institutiones Hturgicre de ritibus orienta1ibus, 
Π 1, Roιnre 1930, 29:1. 'Ο Hanssens εχει τ1lν είδησιν εκ του S. Β a r t h ο 1 o
m re ο, Viaggio alle Indie Orientaμ, Romre 1796. 

' Περί τοu 1fερμοϋ δδατος βλ. Η. L e c Ι e c q, DACL Π 2, 1584-1585 (~ρ{}ρ, 
calda). Περί τοίί «ζέοντος» βλ. Τ ρ ε μ π έλα, Αί ·τρείς λειτοuργίαι, 1374 , καί Ι. 

Β r i n k t r i m, Ein auffalender Brauch der byzantin. Messliturgie, Theo1ogi~ 
11· Gla11be 0 29, 1937, 637 κέ. (Byz. Zeit, 38

0 
1938

0 
228- 229), 
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3. ΠΥΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΑ 

CH καϋσις -&υμιάματος ΕντΟς των Εκκλησιών είσήχ-&η κατα τΟν 4ον αl.' 
κατ~ Εξοχην είς τας άνατολικCtς λειτουργίας δια τών γνωστικών καl ίδιαιτέρως 

διΟ: των μανιχαίων 1
• ΤΎ]ν άρχαιοτέραν περl -θ·υμιάματος ε'ίδησιν είς τήν όρ&ό

δοξον λατρείαν δ[δει ό 3ος Άποστολ. Κανών' μας πληροφορεί, δτι το &υμ[

αμα κατετί&ετο Επl τfjς άγίας τραπέζης κατ& ηΊν προσχομιδΥιν τών δώρων"· 

Έτέρα πηγή, &λλ" Ολίγον άργότερον, μνημονεύει την ίσχύουσαν τάξιν τ}iς 

{}υμιάσεως τοϋ νασϋ· δια κινητοϋ ιιrtJμιατηρίου s. ι Η τελευταία αϋτη τελετουρ

γικi] πραξις δεν πρέπει να &εωρη&iί ώς νέος-εξειλιγμέvος-στα&μός, διότι 

πρόκειται περl δύο διακεκριμένων άπ" &λλήλων τελετουργικών χειρισμών. Ό 

πρώτος Sχει τΟ νόημα τΥjς -&υσίας, πραγματουμένης δι& τfjς κατα-&έσεως τοίί 

{J-υμιάματος έπl του βωμοϋ· δ δεύτερος Sχει, ώς νομίζω, έπορκιστικΟν νόημα. 

ΆλλU. πι-&ανώς η προσφορd -θ·υμιάματος είχεν είσαχ-θ·fi είς τ1lν χριστιανιχην 

λατρε[αν 1]δη &πο του 3ου αι (βλ. κατωτ. σ. 307- 308). 
Ή κατά{}εσις τοίί {tυμιάματος Επl του χριστιαvικοϋ βωμοϋ &νήκει είς 

τΟ γενικώτερον τυπικΌν τfjς προσφοοάς .t, κατ Ο: τοUς χρόνους δε τΥjς συντcί~ 

ξεως τοϋ 3ου Άποστ. Κανόνος δγίνετο αϋτη ύπΟ τών κληρικών, παρ& τών 

δποίων κατετί-&εvτο Επl τοϋ βωμοϋ καl αί. Ciλλαι προσφοραί, Επιτρεπ6μεναι 

11 μ1l. Παρc! του λαοίί δμως &α κατετί-&εντο είς τας τραπέζας προ{}έσεως αί 
προσφοραί, φυσικΟ: δΕ καl τΟ ftυμίαμα. 

Έν τούτοις ό Χρυσόστομος φαίνεται, δτι προϋπο-θ·έτει την ϋπαρξιν ΕντΟς 

τΥjς Εκκλησίας -&έσεώς τινος, είς τf]v Οποίαν &πέfJετον οί πιστοl τΟ ftυμίαμά 

των καl δπου τοϋτο, καιόμενον, άρωμάτιζε καl Εβελτίωνε την &τμόσφαιραν 
της Εκκλησίας 5 • ΤΟ κείμενον τοϋ Χρυσοστόμου δΕν iJO: ή το δυνατΌν νΟ: κατα
νοη!Jiί χωρlς τiιν βοή&ειαv τi'jς λατρευτικijς πράξεως τ&ν Φαράσων, δπου, ώς 

ε'ίδομεν, Ερριπτον τΟ ttυμίαμα οί πιστοl άπ' εύ{}είας Επl τΥjς πυρUς, καιομέ

νης επl λι&ίνου τινος βωμοϋ προ του βήματος (βλ. άνωτ. σ. 272)-άλλαχου 

1 C. S c h n e ί d e r, 'Έν&' ιiν. 155 κέ. Πρβλ. Ε. F e h r e n b a c h, DACL V 
1, 10 κέ. (&ρ-&ρ. encens), Η. Lietzmann, Messe und Herrenmahl, Bonn 
1926, 86 κέ. 

2 ο:Τφ καιρψ της άγίας προσφοράς» (Άποστολ. καν. 3). 
~ Ψευδο--Διονuσ. 'Αρεοπαy., Περί εκκλησ. ί.εραρχ, ΠΙ 2, ΠΙ 3 § 3, 

IV 3 § 3 (προχείρως παρό. Q uasten, Monum. euchar. liturg., σ. 294,297, 319). 
4 Πρβλ. Lietzmann, 'Έν&' &ν., 186. 
5 Χ ρ υ σ ο σ τ,, Όμιλ. είς Ματ·&. 88- 89 «ΔιΟ παρακαλώ μεταβαλείν τt)ν πο

νηρό.ν ταύτην συνή-&ειαν, 'ίνα μύρου {ι Εκκλησία πνέn. Νίί'V δε f)·υμιάματα μεν αίσ-&ητC:ι 

&.ποτιfJέμεfJα εν αύτfί, ηlν δε ·νοηη)ν &κα1tαρσίαν ου πολλΊ)ν ποιούμε-&α σπουδiιν ΟΟστε 

έκχα&αίρειν καί άπελαύνειν» (Migne 58
1 

781), 
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παρ& τfιν {}ύραν τού ναοίi 1 • Έκ τοιαύτης τινΌς παραδόσεως δύναται, ώς 
νομίζω, να 8ρμηνευf}ίί τΟ παρ& τΥιν δυτικην κλίμακα τοϋ Ciμβωνος τΥjς βασι
λικijς τών Διδύμων ε~ρημα: τετράπλευρος λίilος (0,70ΧΟ,68, ~ψ. 0.635 μ.) 

με βα{}είαν iivω κοιλότητα (διαμ. 0.55, βά&. 0.56 μ.)', {]τις, κατa ταύτα, ila 
8χρησίμευε δια να δέχεται τ1lν τέφραν Εκ τfiς ύπεράνω πυρας, καιομένης 
βεβαίως Επl Εσχάρας. Παρόμοιός τις βωμΟς &υμιάματος εlναι, πι&ανώς, καl 
ό λί{}ος ό εuρε{}εlς εvτος τijς βασιλικijς του Rouis παρa τΎιν Tebessa' καt 
ό παριΧ η)ν &ριστεριΧν κιονοστοιχίαν (κατCι τΟ μέσον τοϋ μ1lκους) τής δονατι
στικi\ς βασιλικijς εις Ksar-el-Kelb όχταγωνικος πεσσίσκος '· Τέλος ώς βωμοt 
itυμιάματος πιστεύω, Οτι πρέπει να &εωρη&οίiv οί εϊς σχfιμα κορμοϋ κίονος 
βωμοl (cippi) μΕ διην&ισμένην ώς κάλυκα τήν παρυφΎJν τfις Clvω Επιφανείας 
των, ώς ό εUρε{tεlς είς τΟ μέσον τοϋ είς Qabb:iry τfiς 'Αλεξανδρείας παρεκ

κλησίου (~ψ. 0,86, διάμ. βάσ. 0.73 μ.)' καl ο\ εικονιζόμενοι ε\ς σκηνctς τi\ς 
-θ·υσίας τού 'Αβραάμ 6 • 'Επίσης δ &ποδο&εlς είς τf]v βασιλικi}ν του ~Υψηλο
μετώπου Λέσβου βωμος (~ψ. 0.93, διάμ. aνω 0.55 μ.) (εικ. 3)· οvτος eχει τiιν 
ανω έπιφάνειαν χαρακτηριστικώς είς σχfιμα σταυροί! διαμορφωμ:έvην καl 
Ελαφρώς κοίλην 7

• 

Είς ?:J.λλας περιπτώσεις έχρησιμοποιοVντο ήμιφορητοl βωμοl -θυμιάματος, 

ώς οί Εξ Αίγύπτου λί-&ινοι βωμίσκοι 8 η ό μετάλλινος τοϋ Mannl1eim 9 • Ή 

ι Βλ. Γ. :Μέγα, Ζητήματα έλληνικfjς λαογραφίας, 'Επετ. Λαογρ. 'Λρχ., 5-6, 

1943 - 1944, σ, 108. 
2 Η. Knackfιιss Εν Th. VViegand, Didyma, Berlin 1941, 35β πιν. 63 

είκ. 123. 
s L e c 1 e r q, DACL XV 1, 141 εtκ. 10675 δεξιό. (Ciρ-&ρ. Roιιis). 

.ι Ρ. Cayrel, Mel. Arch6ol. et Hist. LI, 1984, 119 είκ. 1. Ό Ρ. 
C a u ι· c e 11, Αύτόftι, LIII, 1936, 170 τΟν Εξηγεί ώς μεταγενέστερον ύποστήριγμα 

της κιονοστοιχίας. 
5 Ν e r ο u t s ο s- Β e y, L'ancίenne Alexandrie, Paris 1888, σ. 77. Ό Νε

ροiJτσος έρμηνεύει αUτόν &ς τράπεζαν προ{}έσεως, δ Μ π 6_ ρ ν ε α, ΤΟ παλαιοχρ. 11υ

σιαστήρ. 140 κέ. &ς άγίαν τράπεζαν. "Ω; άγίας τραπέζας έρμηνεύει δ Μπάρνεα καi 

τα επόμε·να παραδείγματα. 
σ 'Ελεφαντίνη πuξlς του Βερολί·νου (J. S t r z y g ο w s k i, Hellenistische u. 

Koptiscbe Kunst in Alexandria, \Vien 1902, 11 εiκ. 4. Πρβλ. προχείρως 

\Yulff, Altchr. u. byz. Kunst, Ι εl.κ. 183), μικρογραφία του εύαγγελισταρίοu 
του Etschmiadzin (J. S t r z y g ο w s k i, Das Etscbmiadzin - Evangeliar, Wien 
1891, 55 καi 65 πίν. IV2 ) κ.fί.. 

τ Λ. 'Ορλάνδος, Άρχ. Δελτ. 12, 1929, 25 εtκ. 28, Γ. Σωτηρίου, 

'Λρχ,"Εφ. 1929,230 εiκ. 57, Μπάρνεα, 'Έν&" &:ν., 142 είκ. 35. 
8 ]. S t r z y g ο w s k i, Koptische Kunst, Vienne 1904, &ρ ι-&. 8752 εfκ. 

154 {ϋψ. 0.175, πλ. 0.105 κάτω καl 0.09 μ. άνω), 8753 εLκ. 155 (ϋψ. 0.185, πλ. 

0.095 κrί.τω καl 0.105 μ, ανω). 
\J Κ r a u s, R.E. f. christ1. Altert. ΙΙ, 975β είκ. 530. Πρβλ. C. S c h n e i d e r, 

'Ένf}·' &ν., 171. 'Έχει ϋψ. 0.20 μ. 
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χρΥjσις τών μεταλλίνων ήμιφορητών -θ'υμιατηρίων έπεβίωσεν εl.ς τfιν μοναστι

κΊlν λατρείαν κατα τi)ν λειτουργίαν τοίί Πάσχα, δτε τΟ «πυρείον» il ό «πυρ
σός», ώς Ελέγετο, Ετοπο~ετείτο εΊ.ς τΟ μέσον τοίί ναοίί η πρΟ τοϋ β1lματος ι, 

ώς ε'ίδομεν καl περl τοίί λι-&ίνου fJυ

μιατηρίοu τijς βασιλικijς τών Διδύ-

μων. Πι{)ανώς δ' επεβίωσεv &κόμη 

καl κατα την άκολου&ίαν της <(Κα

μίνου>>-ε'ίδους {}ρησκευτικου δράμα-
'''Α'"'' ,, τος-εις την γιαv ~οφιαν κατα την 

Εορτηv των Τριών Παίδων 2
• 'Επα

νερχόμενος εΊ.ς τ&. παλαιοχριστιανικΟ: 

μνημεία, Uπο{}έτω δτι ώς {}έσις ήμι

φορητών {}υμιατηρίων δύναται να 

eξηγη{}fi τοi!λάχιστον ή μία τών κογ

χών, τών έσκαμμένων εlς τοUς μα-

κροUς τοίχους βασιλικών τινων, &ις 

ή της Θεοτόκου τlϊς 'Εφέσου, ή παλαια 

τοίί Άγίου Μηνά Εν ΑΊ.yύπτψ κ.α. s. 

Εlχ. 3. Μαρμriρινον -&υμιαηlριον 
Εξ •yψηλομετώπου Λέσβου (Α. 'Ορλάνδος). 

cH εlσαγωγη τών μονίμων η 1iμιφορητών {}υμιατηρίων ΕντΟς τών ναών 
σημαίνει εμπλουτισμΟν τflς μορφΥjς τίϊς χρισηανικfις λατρείας. CH λειτουργί.α 

πλέον δεν είναι μόνον χειρισμοί, αναφερόμενοι εlς τΟ λειτουρyικΟν δράμα, 
εις το πάilος του Χριστού («Passio Christi» Κυπριαν. Epist. 63, 17), &λλu 

{}υσία με &νεπτυγμένην ηlν Ίερουργικ1\ν (sacr<Ίmentalis) :πράξιν της'\ μι': 

~ ΤuπικΟν Σινα·ίτ. 109!, llou αl., «καί ποιήσας :;τυρειον μέγα τί{J-.ησιν αύτΟ μέ

σον του νu.οίi, δμοίως καΙ. Ετερον πυρείον Εμπροσi}εν τών άγίων -θυρ&ν, κρεμ~ καt 

ί!'υμιατΟν (=-&uμιατήριον φορητόν, 8ξηρτημένον δι' άλύσεω'\') εiς τΟ βl1μα, καΙ βα· 

λci.Jν -&υμLαμα πολU εlς πάντα» {D m i t r i e v s k i j, Τυ;τικα ΙΙΙ, 90. Πρβλ. Τuπιχ. 
Βατοπεδ. 32V (931), 14ou αl., ΑUτό&ι, σ. 453). Τυπικ. Σινα'ίτ. 1096, 12ου αl., «κα( 
ποιήσαντες πυρσΟ11 μέγαν, -θέτουσιν α\JτΟν μέσον τοίi ναου, βαλόντες -&υμίαμα πολU» 

{Dmi tr., ΠΙ, 6!). Ε!ς τΟ Τυπικ. Παύλου ['Ά-&ω] 325, 19ου αt., τΟ «πυρεtον» Επεξil
γεϊται δια της λ. <μαγκάλι» (Dnιitr., ΠΙ, 651). Πρβλ. κα( Τυπικ. Γρηγορ. 2ί0, 

19ou αL. (Αl>τό-θ·ι., σ. 677}. Ή συνή-θ·εια &νάγεται εLς τΟν 4ον αί. Α t {}ε ρ ία, Iti-nerar; 
κεφ. 24 (Εκδ. Η e 1 e η e Ρ e t r e, :Etherie. Journal de νσ:'ιage, Paris 1948, 196. 
Πρβλ. έλλi1ν. μετάφρ. Κλεόπα-Ίω. Φωκυλίδοu, Ν. Σιι'ον 7, 1908, 225), 

2 ΣυμεWν Θεσσαλον., Διάλογος κατCι: αίρέσ. 23 (IΊiigne 15;::, 113), Α. 
Dmitrievskij, "Η διάταξις της καμίνου, Βuζ. Χρον. (Πετροuπόλεως) 1,1894, 
553 κ-έ., tδίως 585 κέ. (ρωσ.), 'Αλεξάνδρου ΛαuρεdJτοu, ΆκολοuiΗά κλπ. 

της καμίνου, Έκκλησ. Άλή{}εια ΙΕ', 1895 &.ρι-&. 43, σ. 345. 
3 'Εφέσου (Fr. Knoll, εν Forschungen in Epbesos IV 1, σ. 33εiκ. 21), 

'Αγίοu Μηνά (Κ. Kaufmann, Die 1\'renasstadt, Leipzίg 1910, σ. 80 εi.κ. 32). 
4 Ή &ρχαιοτέρα &,•τιληψις ύποχωρεϊ &πΟ τοϋ 3ou αι (Α r-n ο-1 d, Der 

Ursprung, σ. 122). 
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πλήρη η)ν ~ννοιαν τοϋ βωμ.σϋ, άποδιδομένην ε!ς την lερουργικΥιν τράπεζαν 
καl μΕ ftuσιαστικΥιν η)ν άvτίληψιν της καrα{}έσεως τώv προσφορών επ· αύτης· 
τα δΕ {}υμιατήρια σημαίνουν περαιτέρω 'Lερουργικ1)ν dvάπτuξιν της εύχαρι
στιακfίς {}υσίας, r]roι τf)v παραδοχ1)ν έμπύρου ί1υσίας έvτΟς τοϋ χριστιανικού 
ναοϋ. 

tH δργαvικ1) αϋτη πορεία τΥjς λειτουργίας δΕν Επιβάλλει να δεχ{}ώμεν 
EV προκειμένφ Επίδρασιv ΕΚ του βωμοu {}uμιάματος τiiς Π.Δ. ("Εξοδ. λ' 1 

κ8., λζ' 25). ~Επίσης 1'Ί άναγωγr) είς τΟ τυπικΌν τiiς αύrοκρατορικiiς λατρείας 1, 
η όποία άναμφισβητήτως Εχει Επηρεάσει τΥιν λειτουργίαν, έv προκειμένφ 
μόνον Εμμεσον σημασίαv -&α είχε. Νομίζω, Οτι τΟ πλησιέστερον παράλληλον 
πρΟς τfιν χριστιανικi]ν ταύτην λειτουργικΥιν μορφfιν προσφέρει ή &ρχαία 
μυστηριακη λατρεία, η χρησιμοποιούσα έσωτερικΟν βωμΟv δι· έμπύρους προσ
φοράς' ό βωμΟς δ' έκείvος άπετέλει έξέλιξιν τi]ς έστίας 2 • Εύρισκόμεθ-α, ι:οι
πόν, Ενώπιον αντιστοίχου φαινομένου καl &ποτελεί, &ραγε, καl ό χρισηανι
κΟς βωμΟς {}uμιάμαrος σuνέχειαν της έστίας τών πρωτοχριστιανικώ~ λατρευ
τικών α'ί{}·ουσών {βλ. &νωτ. σ. 268 κέ.) η Εχομεν Ciμεσον έπίδρασιν έκ τών 
τελεστηρίων; ΤΟ πρόβλημα συνδέεται πρΟς τΟ γενικώτερον ζήτημα περl τοίi 
μέρους, δπερ διεδραμάτιζεν 11 πυρα εlς την πρωτοχριστιανικΥιν λατρείαν 3 • 

<Οπωσδήποτε είς τf]ν πρωτοχριστιανικfιν έστίαν, ή περl τflς ύπάρξι:ως της 
όποίας προϋπό{}εσις Ενισχύεται κατόπιν δσων &νεπτύχΗησαν &νωτέρω, πρέ
πει να 'ίδωμεν Εξάρτημα συγγενΕς πρΟς τΟν παλαιοχριστιανικΟν βωμΟν {tυ
μιάματος. 

ι Πρβλ. Α. Α 1 f δ Ι d i, Die Ausgestaltung des monarc11iscben Zereιnoniels 
aιn -~δ~ίscben I~aiserlιofe, Rδιη. Mit. 49, 1934, 111 κέ., Ο. Treitinger, Die 
ostromιscbe Keιser- nnd Reicbsidee κλπ., Jena 1938, 67 κέ. 

2 Εrς ίεροiις νόμους Εκ Κω ό βωμΟς_ Εξακολοu{}εί να όνομάζεται χαρακτηοιστι
κώς έστ~α «1%ε[ταιj έπi τaι ίστίαι Εν τώι ναώι» (Dittenberger, Syll~ge3, 
1026 στιχ. 8-9 f=τ. ΠΙ, σ. 179] καi R. Herzog, Heilige Gesetze v. Kos, 
Abh~ndl. Preuss. Akad. Wiss. 1928, Pbil. -Hist. ΚΙ., G, άρι'fi'. 2, σ. 10). Περi 
τcΟν εσωτερικών βωμών πρβλ. Ν. Κ ο ν τ ο λέοντος, ΤΟ 'Ερέχ&ειον ώς οικοδόμημα 
χD-ονίας λατρείας, Εν Ά-&ήναις 1949, σ. 32 .κέ., 67. 

3 
Σχετικώς βλ. C. Μ. Ε d s ιη a η n, Le bapteme de feu Leiρzig. 1Jpsala 

1940. Δf:ν f1δυν)~θ-ην ,,α τΟ χρησιμοποι1]σω. Πρβλ. C. S c }1 n e ί d ~ r, Byz. Zeitscbr. 
41, 1941, 192 κε. Σημειώνω Ενταίί&α καi τΟ έf}ιμον της πuρff'" τοϋ Πάσχα εΙναι 
δμως άλλης προελεύσεως, Δια τCtς περιοχιΧς της Κεντρικfίς ΕU;ώπης βλ. Η e' b e r t 
F r e u e η t .b ':Ι, Das FeueΓ im deutsCI1en Glaul1en und Brancb, Berlin- Leipzig 
~9~1, 223 .κε., Ε~ω ;Υιν πλη_?οφορίαν, δτι είς περιοχας τfίς • Αλβανίας (Β. 'Ηπείρου) 
αναπτουν ε\'τος των εχ:κλησιων κατα τΟ Πάσχα πuοάν τη' ν &τοiαν πηδου-v (') • • • _ ~, , ~ , . , τρις οι 

ιερεις, Λεγοντες το «ΧριστΟς Άνέστη» • Λ.λλ·' δ J Η a h 11 Alb · h St d" . , · ~ . . , anιsc e u ιen, 

Wιen 1854, δεν άναγρύ.φει τοιοiίτο τι. 
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4. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ 

Περl τijς λειτουργικiiς χρησιμότητος τοu αΗfρίου προ"ίδεαζόμε/fα ΕΚ τοϋ 

ΕUσεβίου, δστις όμιλεί άφ' ένΟς περl άρχικfiς τινος παραμονfις («πρώτη δια~ 

τριβfι») γενικώς («τψ παντl») είς τΟ α'ί{tριον καl &φ' έτέρου όμιλεί περl τοϋ 
αί{tρίου ώς περl τflς καταλ/,ήλου-{}έσεως δια τοUς κατηχbυμένους ~-Εννοείται 

μετα τfιν εναρξιν τfις ΕντΟς τοϋ ~κυρίως ναοίi τελουμένης λατρείας. Περl τα 

μέσα, λοιπόν, τοϋ 4ου αί.' ή χριστιανικl) λειτουργία φαίνεται να διατρέχη 
δύο στάδια και να χρησιμοποιfi δύο χώρους· δια τΟ πρώτον στάδιον τΟ 
α'ί{}ριον, δια τΟ δεύτερον τΟν κuρίωξ ναόν. ~Επομένως αί στοαl τοίi αί{}ρίου 
τότε δΕν {}' άπετέλουν μόνον τήν &ρχιτεκτονικiιν διαμόρφωσιν τΥjς αύλiiς τών 
παλαιοχριστιανικών Εκκλησι&ν, άλλα {}U Ύ)σαν πρΟ παντΟς χρηστικαl κατα
σκευαί, δια να προστατεύουν τοUς πιστσUς &πΟ τ&ν δυσμενών καιρικών 

σuν-Ηηκών κατα τfιν ύποχρεωτικiΊν παραμονήν των εΊς τΟ α'ί{}ριον. 
Περl τΥις χρηστικfiς λειτουργίας τών στοών τοίi αΊ{tρίού όμιλεί ό Χορί

κιος, &λλ' Ciγνωστον Ciν πρόκειται περl παραμονfις είς τΟ α'ί{}·ριον δια λόγους 
λειτουργικούς 2 , Ιlερl τοϋ δτι δμως παλαιότερον fΊσαν λειtουργικοϋ χαρα

κτ·flρος αί συνα-θ-ροίσεις εlς τΟ α'ί{tριον καl Οτι αύται ήκολού{}ουν &ιρισμένην 

τινα τά~ιν, συμπεραίνομεν εκ τοϊi γεγονότος, δτι δΕν iiτo πάντοτε έλευ-Ηέρα 
11 επικοινωνία μεταξlJ τών διαφόρων μερών τοϋ αΗΤρίου. Διότι τα μετακιό
νια τών στοών του έφράρσοντο δια κιγκλίδων, ή Επικοινων'ί"α δ' εγίνετο δια 
{}·υρών, άνοιγομένων εΊς ώρισμένα σημεία. Βεβαίως δ' αί ttιγκλίδες καl αί 
iJύραι ΕτοποiJετοuντο δια νil. εξυπηρετηitii >1 λειτουργικi] τάξις. Περ\ τ&ν 
κιγκλίδων τοίi αί-Ηρίου αί πρώται πληροφορίαι είναι -φιλολογιΚαί, εκ τοϋ 

4ου αί. 3 , έκ τοϋ γεγονότος δΕ δτι αύται &ναφέρονται Έίς μνημεία καl τiiς 
Άνατολi)ς καl τiiς Δύσεως, σuμπεραίνομεν, Οτι κατα τΟν 4ον αί. δα ήσαν 

ι Ε ύ σ ε β., 'Εκκλ. ίστ. Χ 4, 40. «Καi. πρώτη μεν είσιόντων αϋτη διατριβ1}, 
κόσμον όμοϋ καi άγλα"ι':αν τψ παντί, τοίς τε πρώτων είσαγωγών ετι δεομένοις κατάλ· 

ληλοr τi}ν μori}11 παρεχομέ'\'η» (Scb\\•artz 380). 
2 Χ ο ρ ι κ., 'Εγκ(όμ. είς 1\'lαρκιαν., λόγ. β' 32, «νϋν μεν οUν είς εύπρέπειαν τΟ 

χοfιμα συμβάλλεται τών στοόJν, κατό. δΕ ηΊν έτέραν τοϋ μάρτυρος εορτήν, άγεται γόρ 
(~~q. χειμόJνος, καί πρΟς τΟ παραπέμΠειν άβρόχοuς τούς είσιόντας ύετου τuχΟν επινί .. 
φοντος» \Fcerster 32). 

3 ΕUσεβ., 'Εκκληcr. ίστορ. Χ 4, Β9, «ων τα μέσα διαφρύ.γμασι τοίς άπό 
ξύλου δικτυωτοί; εlς τΟ σίιμμετρον η:ωυcrι μΤΊκοu; περικλείσας» (Scbwartz 380), 
Π α υ λίνο υ Ν όλη ς, Poenιa XXVIII στίχ. 4-! κέ. (Ί\Iigne Ρ .L.- 61, 6G~ ). Πρβλ. 
τ .. e ll1 e r ι e, εις ηΊν άχόλοu&ον ύποσημείωσιν. Κιγκλίδες μαρτυροϋνται καί περl του 
Εν Χεβρr!Jν τεμένους τtί)ν Πατριc.ιρχrtiν (βλ. τΟ:ς είδήσεις παρα Α. Μ. S c b n e i d e r, 
Basilica dίscoperta, 'Έν&' άν. 136 · 137). 
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άπαραίrητοι αί κιγκλίδες μεταξU τώv κιονοστοιχι&ν του αl:&ρίου. Τα σχε~ 
τικα παραδείγματα Εκ τώv μνημείων εLναι έλάχιστα ι καl περίπου κατα τρείς 
Εως τέσσαρας γενειΙς νεώτερα' πι-&ανώς δΕ αUτι:Χ άποrε/.οίiv rfjς άρχαιοτέρας 
παραδόσεως Επιβίωσιν καi μεrcl τΟ δεύτερον f)μισυ τοϋ 5ου αίώνος. Τοίiτο 
δε τάχα σημαίνει, δτι μεταξU rοϋ 4ου καl rοϋ 5ου αt. η λειτουργιιπl τάξις 
ύπέστη κάποιαν &λλαγήv, συγκεκριμένως, Οτι άπΟ του 5ου αί. συvεχωνεύ· 
&ησαν εLς Εν τα Cί.λλοrε δύο στάδια τiϊς λειτουργικfiς πράξεως; 

ΤΟ Uπαίί1ριοv στάδιον rίi:ς λειrουργίας-ύπΟ τΥιv προϋπό{}εσιν, δτι αί 
&νωrέρω παρατηρήσεις είναι δριΊ·αt-έv{}υμίζει τfιv προχριστιανικ1)ν λαrρευ· 
τικiιν πράξιν, δτε ή λατρεία ('&uσία καl προσευχη) έrελείτο εLς τΟ ϋπαιί}ρον 
εμπροσθ·εν τοϋ ναοϋ, τοϋ πλή&ους ίσταμένου πέριξ. Είς την 'Επίδαυρον 
παρηχολούι<Jουν τi]ν -&υσίαv &πΟ ιΞξεδρών 2 • άλλαχοϋ παρηκολού&ουv άπΩ 
στοών, δπως &κριβώς καl εlς τα χριστιανικα α'ί&ρια 3 , Δυαδικότης δέ, ώς 
ή τf}ς χριστιανικfjς λατρευτικf}ς πράξεως (ύπαίi}ριον μέρος-ΕσωτερικΟν 
μέρος), &παντ{! καl εlς μυστηριακclς λατρείας(. 'Αλλα τΟ πλησιέστερον πρΟς 
η1ν χριστιανικi)ν πρdξιν παράδειγμα προσέφερεv 'ίσως ή αύτοκρατορικ11 λει· 
τουργία εϊς τΟ παλάτιον: τΟ ύπαί{}ριοv μέρος της Ετελείτο είς Εσωτερικ1)ν 
αύλi]ν έ!ς σχijμα ύπαίirρου βασιλικijς (basilica discoperta), δτε ό αύτοκρά· 
τωρ έξέ/Jετεν εαυτον ε!ς το πλiϊθος &πο βήματος, !δρυμένου ε!ς το βά&ος 

1 

Βασιλικη Α Φιλίππων (Ρ. L e m e ι· Ι e, Philippes et la l\facEdoine orien· 
tale, Paris 1945, 304 πίν. ΧΧΙΧ, 11) Εδώ εί~. 6, τροuλ.λωηl βασιλικη Μεριαμλlκ 
(Ε. Η e r z f e Ι d · S. G u y e ι·, Meriamlik und Korykos, Mon. As. Μίn. Ant. 
Π, 1930, 54 εlκ. 52). 

z F. Robert, Thyιneιe, Paris 1939, 353 είκ. 11 εLς σ. 301. 
Β Μεταξύ τών πολλών παραδειγμάτων πρβλ. τΟν μεγάλον βωμΟν του Περγάμου 

(]. SchΓaιnmen, PeΓgamon ΙΙΙ, 1 fHJ06j σ. 65 κέ. πίν. XV), τΟ 'Ασκλη
πιείον τfjς Πρι1]νης (Τ b. \V i e g a n d ·Η. S c h r a d e r, Priene, Ber1in 1904 σ. 
187 κέ.. πίν. ΧΙΙΙ) καi ίδιαιτέρως τα {lρψα Καλυδ&νος (Ε. D Υ g g ν e- F r. 
Ρ ο ιι 1 s e n- Κ. R h ο nι a i ο S 1 Das Heroon νοn Kaiydon [D. Kgl. Danske Vi· 
densk. Selsk. Skrifter, 7. Rrek., Hist. og 1<'i1os. Afd. IV, 41 Kcebenhavn 1934 
378 κέ. _ πίν. V καi ε!κ. IQO) καί Περγάμου (Ε. Β ce h r i 11 g e r. F. κ r a u s s: 
Pergaιnon ΙΧ [1937J σ. 60 ΧαL 81 κέ. εlκ. 43 r.αL 69). 

"' 

4 

·ΙερΟv, της Ά;αργά:ιος ε~ Δ~ύρ<t:', άπετελ~ίτο εξ Εσωτερικfjς αlιλfjς με βωμόν, 
οποu προσεφεροντο αι #υσιαι και περιξ εκ διαφορων κλεισt"ών χώρων, μεταξύ τό)V 
όποίων καί ιlδυτα- ίερ&. εντΟς τω,. Οποίων έτελοϋvτο τ&. μυστ-ήρια (Μ. p i 11 e t

1 

εν 
Excavat_. at Dιtra- Euro}}OS, Pι·el. Rep. ΠΙ, σ. 9 κέ. πίν. ΠΙ 1 καl IV Μ R 

0
• 

s t ο ν t z e ff, Ωur~- Ειιrοροs, 41 είκ. 7). Εiς τi]ν Ελευσινιακ1]ν λατρείαν' α ι .&uσίαι 
εvτΟς του περιβόλου τοϋ τελεστηρίου (D i t t e η b e r g e r Sy11oges άρι{} ΜΟ • 
1 . , ' • στιχ. Ο_-15 και α~ ι{}. ~17 στίχ._ 10: 11 [τόμ. ΙΙ, σ. 10 καί 369J), Περί της f!μπροσ{}εν 
του τελεστηριου -&εσεως των ελευσινιακ&ν βωμ<7)ν βλ. Κ. Κο υ ρ 

0 
υ ν ι ώ τ 

0 
υ_ Ι. 

Τ ρ α υ λ ο ϋ, Τελεστήριον καΙ '\'αΟς της Δήμητρος, 'Αρχ. Δε.λτ. 15, 1933. 1935, 
101 κέ, 
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ci)ς αUλfις (τριβουνάλιον)· τΟ ΕσωτερικΟν μέρος της αυτοκρατορικf)ς λειτουρ· 
γίας Ετελείτο μεταξU στενωτέρου κύκλου ύπηκόων (πιστών) είς τΟ Ciδυτον τού 

παλατίου (τρικλίνιον) 1
• 

Κατα ταίiτα 1l λειτουργικΥJ χρησιμότης τοίi αί-&ρίου τών Εκκλησιών ·συμ

πίπτει πρΟς γενικωτέραν λατρευτικilν παράδοσιν. Περαιτέρω δΕ ή λειτουρ

γικtΊ -σημασία του διαφαίνεται καl Εκ τού δτι δ χριστιανικΌς ναΟς Ονομάζε

ται Ενίοτε διcl τοϋ Ονόματος τοϋ αL{}ρίου (aula) 2
• Νομίζω, δτι είς τΟ α'ίi}ριον 

(μετα τώv Εξαρτημάτων του) Ετε-λε1το τΟ προπαρασκευαστικΟν μέρος τfjς λει,
τουργίας-11 &κολουΗ·ία τοϋ Ορ-θ·ρου καl 11 πρό&εσις τών προσφορών &πο 

μέρους τών πιστών. Έδώ, ΕΠειδ1) 1l σχέσις μεταξι) τών &κολου&ιών τού 

Ορ&ρου καl τfiς προitέσεως είναι Εξωτερική, μόνον χρονική, Εξετάζεται τΟ 

α'ίθ"QLΟV Εν &ναφορ{i μόνον πρΟς τΟν Ορi}ρον. Πρέπει δμως να σημειω~ίj. 

δτι δΕν εχει &κόμη διαγραφi) παρα τώv λειτουργιολόyων σαφi)ς εϊκι1ν περl 

τfις &ρχαιοτέρας διατάξεως καl σχέσεως τiϊς &κολουtΗας τοίi Ορitρου πρΟς 

τilν λειτουργίαν 3 • Πρέπει Επίσης να σημειωι'tfί, δ τι Εδ<ίJ πρόκειται περl τών 

Ciνεu παστοφορίων έκατέρω&εν της ι:Χψίδος των βασιλικών, &λλc). μΕ α'ί~ριον 

κατ' &ξονικfιν διάταξιν· &ποκλείονται δ' α'L βασιλικαl μf: συριακοϋ τύπου 

<'iμβω,·α (βλ. κατωτ. σ. 290). 
Είς τfιν παροϋσαν μελέτην ό δρος «Ορ-&ρος» χρησιμοποιείται ύπΟ η1ν 

Εννοιαν της ίδιαιτέρας Εκείνης Ενότητος ψαλμών, ϋμνων, εύχών, δε1lσεων καl 

αναγνωσμάτων, 11 όποία Uμέσως προηγείται τΥ}ς Ενάρξεως τfjς λειτουργίας. 

Δηλαδ1'j ό ΟρiJρος Εννοείται μόνον Εν &ναφοριj πρΟς η~]ν λειτουργίαν καl Οχι 

ό)ς αυτοτελ1lς &κοί.ουΗία. Ό περιορισμΟς ο·Οτος τf!ς Εννοίας τού Ορ-θρου, 

κατα η1ν συνεξέτασίν του μετα τού αΗtρίον, Επιβάλλεται ΕVεκα τfiς &ρχαιοτέ-

ι Πρβλ. Ε. D J' g g ν e, Ra\rennatum Palatiηιη Sacrum, La basilica ipe
trale per cerimΌnie, Kcebenhavn 194J, σ. 31, 39 κέ., 44 χέ. Άξιοσημείωτος {] 
&\•τιστοιχία της ένότητος αίο-ρίου- νάρiτηκος- βασιλ~κfjς πρΟς τΥιν Επίσης άξο,•ιΚ"iΊς 
συν&έσεως ένότητα τριβουναλίου · προ-&αλδ.μου- τρικλινίου. 

2 Πληροφορίαι παρό. Ρ. Cayι·el, I\1tl. ArclH~ol. et Hist. LI, 1934,130 
καΙ Thesaur-us Liπg·. Lat. Π, 1458 (Εν λ. aula). 

3 Περi τοϋ Ορi}ρου γενικiδς βλ. Ά μ β ρ ο σ ίο υ (Σ τ α υ ρ ι\' ο υ) μητροπολ. 
Καισαρείας, 1\-Ιελέτη επ:ί τώ\• ίερΟ:ι\• άκολου-ο-ι&ν τοϋ λυχνικοϋ καί τοϋ Ορ1tροu, Κων
σταντινούπολις 1924, ΕUαγγ. Άντωνιάδου 1 Περi τών Εν ταtς ίεραίς ήμώv 

&κολου1tίαις τοϋ έσ;τερινοϊί καί τοϋ δρ{}>ρου εύχ5)\•, Πρακτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. 

Γ', 1934-1936,33 κέ. (=Byz.-Neugr. Jahrb. 13,1936-1937, 245 κέ.), τοϊί 

α υ τ ο ϋ, Περί τοϋ Q.σματικοϋ 11 βυζαντινοϋ κοσμικοϋ τύπου τώ\• άκολουίJ.ιών τfjς 
ήμερονυκτίοu προσευχfις, Θεολογία Π', 1949, 704 κέ. χαίτη,. περίληψιν εν Πρ. Χρ. 

'Αρχ. Έτ., "Εν&' U.ν., 93- 94 (=Πyz.· Nengr. Jabrb. "E,•ir' &ν., 305 · 306). Πρβλ. 
Α. Β a η ιη s t a r k, Die Messe iιn Morgenland, Kempfen- Mίincben 1906, 7.8 
κέ., Π. Τ ρ ε μ π έλα, Αί τρείς λειτοuργίαι σ. 222 - 2-lu καl Η. L e c Ι e r c q, DACL 
νΙΙ 2, 1887 κέ. (ιlρ-ο-ρ. laudes) καi Χ 2, 2677 κέ. (Cίρ-&ρ. matines). 
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1 • 'ξ δ' e_Q.Ι"δ '' 'δ'ή"δ ρας .ειτουργικης τα εως, ιοτι, ως υα ι ωμεν, εγινετο ομα ικη εισο ος 

τοϋ κλήρου καl τοϋ /,αοϋ ΕντΌς τού κυρίως ναοϋ κατa ti}ν Εναρξιν τijς λει· 
τουργίας. (Η τάξις δέ αϋτη προϋποί}έτει δύο τινά: άφ" ένΟς χώροv Εξω τοϋ 
κυρίως ναού, κατάλληλον πρΟς συγκέντρωσιν καl παραμοvi)ν τοϋ Εκκ/,ησιά
σματος είς αVτΟ μέχρι τfjς Wρας τf}ς Ενάρξεως τfjς λειτουργίας καl της Επισή
μου είσόδου δλων -είς τΟν κυρίως ναόν, δηλ. προϋπΟ{}έτει τΟ α'ϊftριον" καl 
clφ' έτέρου προϋπο{Μτει κάποιαν πνευματικi)ν &πασχόλησιν τών πιστών κατc) 
τΟ μέχρι τiϊς 00ς Clvω ώρας διάστημα, δηλ. προϋποΗ·έτει δ,τι περίπου παρου
σιάζεται ώς ή γνωστη &ργότερον &κολου&ία του Ορitρου, τοϋ χρονικώς ήνω
μένου μέ τfιν λειτουργίαν 1 • 

Άρχαιότερον ή Εναρξις τfjς λειτουργίας Εγίνετο, ώς γνωστόν, διU τών 
βιβλικων &ναγνωσμάτων-βεβαίως εντος τijς ε~χαριστιακijς α!{)ούσης. Α! 
Πρώται πληροφορίαι περl ψαλμφδίας πρΟ τών αναγνωσμάτων προέρχονται 
Εκ του Ψευδο-Διονυσίου Άρεοπclγίτου, φαίνεται δέ, Οτι ούτος ε1χεν ύπ' Οψει 
μεταξV Qλλων καl τfιν ψαλμφδίαν τοϋ τρισαγίου, τοϋ όποίου τiιν είσαγωγfιν 
είς τiιν λειτουργίαν ή μεταγενεστέρα παράδοσις άνfjγε περίπου είς τα μέσα 
του 5ου ctί., είς τΟν πατριάρχην Πρόκλον ?. Παλαιοτέρα του τρισαγίου φαί~ 
νεται, δτι Ύίτο ή ψαλμφδία τών άντιφό)νων (άντιφωνικfι ψαλμφδία ψαλμών 
καl ϋμνων) 3

• Σήμερον τα άντίφωνα &νήκουν Οργανικώς είς τΟ πρώτον μέ
ρος τfjς λειτουργίας-της λειτουργίας τών κατηχουμένων-και άποτελουν μέ
ρος της λιτανείας, ή όποία καταλήγει εΊς η)ν λεγομένην ΜικρUν Εϊσοδον (Επί
σημον μεταφορaν τοϋ Ε~αγγελίου επl τijς Ιlγίας τραπέζης). τα &ντίφωνα 
άντιστοιχοϋν πρΟς τΟ introίtus τfίς λατινικfiς λειτουργίας\ δ δΕ δρος introί
tus δεικνύει &μέσω ς, Οτι Ciλλοτε ή ψαλμφδ ία τών άντιφώνων συνέπιπτε πρΟς 
άρχικfιν λιτανευτικi}ν ε'ίσοδον εlς τΟν κυρίως ναόν. 

1 Ψαλμφδίαν πρΟ της; λειτουργίας τοϋ αiγυπrιακοϋ τύπου γνωρίζει εlς ήμaς ό 
97ος καν. τοϋ Μ. Βασιλείου (\V. R i e d e 1, Die Kirchenrechtsquellen des Patriar~ 
cbats Alexandrien, Leiρzig 1900, 273). 

2 Ψεuδο~Διονυσ. Άρεοπαγ., Περl Εκκλησ. ίεραρχ. ΠΙ 2 καί ΠΙ 3, 4 
(Migne 3, 425 καί 429 καl προχείρως παρα Quasten 294 καl298). Περi. τοϋ 
_τρισαγίου βλ. '!ω. Δαμασκ., "Εκ&. όρ&. πιστ. ΠΙ 10 (Migne 94, 1021) καί 'Επι~ 
στολ. πρΟς Ίορδ. &ρχιμανδρ. 6 (Migηe 95, 37), Θ ε ο φ., Χρονογρ. (Βόννης 144, 
9). Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ιδ ν, Ό τρισάγιος Uμνος, Έκχλησ. 'Αλή'6·εια Η', 1888 &ρι.fi.. 
26, σ. 208 κέ. καi Κ. Δ υ ο β Ο υ ν ι ώ τ η ν, Ίερ. Σύνδεσμος ς' (ΙΔ'), 1910 &ρ ι{)-, φ. 
130, σ. 7 κέ. Περί τfjς Ενάρξεως της λειτουργίας βλ. Τ ρ ε μ π έ J, α, "Εν&' &ν. ύποσ. 
2 σ." 21ο κέ. Πρβλ. προχείρως καί τα διαγράμματα λειτουργιών Εν 'Α μ β ρ ο·σ ίο υ 
Στ α υ ρ ι ν ο ϋ, Αί &ρχαιότεραι λειτουργία ι, Κωνσταντινούπολις 1921, Α' 46 κέ. 

3 Πληροφορίας βλ. παρα Τρεμπέλrι_., 'Έν&' d.ν. ύποσ. 4 (σ. 27
0 

κέ.) καl 
L e c Ι e r c q, DACL Ι 2, 2282 κέ. (άρ-&ρ. antienne) καί ΠΙ 1, 269 κέ. (άρ'fl·ρ. 
chant). 

4 Βλ. Τρεμπέλαν, 'Έν&' &ν., σ. 300 καί 31 0 , 
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Ό Μάξιμος ό Όμο1.ογητής, περ\ τa μέσα τοϋ 7 ου α!., μαρtυρεί ρητώς 

όιιαδικi}ν ε'ίσοδον τοϋ λαοϋ μετd τοϋ Επισκόπου είς τΟν ναόν 1
' τfιν Ονομάζει 

«~ρώτην» ε'ίσοδον-Εν διαστολή πρός τiιν ε'ίσοδον τοϋ Επισκόπου είς τΟ βημα 
καl ηlν &νάβασίν του Επl τοϋ συν-&ρόνου 2 • τα πρίν, δηλ. ό Ορitρος, -&α έλέ~ 

γοντο βεβαίως πρΟ της όμαδικfις ταύτης είσόδου, fξω τού κυρίως ναοϋ, είς 

τΟν 'νάρθηκα ε'ίτε είς τΟ α'ί{}ριον' έκεί δΕ -&α &νέμενον τΟν Επίσκοπον 3 • Άνά

λογον είκόνα σχηματίζομεν καl Εκ τfις μελέτης τών είσαγωγικών εUχών τlϊς 
λειτουργίας τοϋ 'Ιακώβου: κατ' &ρχιΧς οί κληρικοl έτοιμάζονται δια την λει~ 

τουργίαν («εUχη τi]ς παραστάσεως»)' Επειτα προσφέρεται {}υμίαμα καl λέγον

ται τα προκαταρκτικά, γίνεται 1i 8ναρξις ( «εUχη τοϋ fJυμιάματος τijς -είσόδου 

τfις Ενάρξεως>>, «εϋχη τiίς Ενάρξεως»)' &κολου-&εί καl πάλιν προσφορα ftυμιά

ματος καl τέλος είσέρχεται δλη ή σύναξις εΊς τfιν Εκκλησίαν («εύχη της εlσό

δου τijς συνάξεως>>)· τότε δΕ &πΟ τοϋ τριβήλου η άπΟ τών ftυρών τού νάρ{}η

κος μέχρι τοϋ βήματος («&πΟτών πυλών Εως τοϋ -&υσιαστηρίου») λέγεται ιi 

εύχfι τfις Μικράς Είσόδου 4
• "Ομαδικfιν ε'ίσοδον προϋπο{}έτουν καL αί περισ~ 

σότεοαι-καl παλαιότεραι {;)-εUχαl τfις Μικράς Εισόδου 5
• 

~Κατιl ταϋτα οί κληρικοl προητοιμάζοντο fξω τοϋ κυρίως ναοϋ, είς τΟν 
νάρ{}ηκα ε'ίτε εlς περιοχ1lν τι να τοϋ α\.{}·ρίου (βλ. κατωτ. σ. 290 κέ., 297 κέ.), 
Εκεί δ~ έγίνετο καl ή Εναρξις· καl κατόπιν είσιlρχοντο λιτανευτικώς μετα τού 

λαοU εlς τΟν κυρίως ναόν' προφανώς δΕ ή σημερινfι Μικρd Ε'ίσοδος άποτελεί 

Ι Μ α ξ ι μ. Ό μ ο λ ο γ., Μυσταγωγ. κεφ. 9 «Τίνος έχει δήλωσιν καl ~~ τοϋ 

λαοV εLς τιiν άγίαν τοϋ {}εοϋ Εκκλησίαν εl'σοδος : Τt]ν δl:: του Ι.αοiί σVν τψ ίεράρχη γε

νομένην εις τήν Εκκλησίαν εl'σοδω'» (Migne 91, 688). Πρβλ. Σο φ. Άντωνιcί.

δ ο υ, La ρlace de Ia liturgie dans la tradition des lettres greques, Leiden 
1939, 176. 

2 Μ α ξ ι μ .. Ό μ ο λ., Μυσταγωγ. κεφ. 8. «Τίνων εlσl σύμβολα, η τε πρώτη τ·fjς 
δ.γίας συνάξεως είσοδος, καi τα μετ' αύηiν τελούμενα: Τ1)ν μεν ούν πρώτην εις τfιν 

·άγίαν Εκκλησίαν τοϋ &ρχιερέως κσ.τα τi)ν ίεριΧν σύναξιν εϊσοδον ... με{}' l)ν ... δια τfjς 
Εν τcϊ;ι ίερατείφ τοϋ άρχιερέως εισόδου καi τfjς εΙς τόν <&ρόνον τόν ίερατικόν &ναβά

σεως» (Migne 91, 688). 
a Χρυσοστ., Είς τΟν Ματ&. όμιλ. 32 «Καi γόρ οίκία κοιν1) πάντων Εστlν1"1 

εκκλησία καi προλαβόντων ύμών είσιμεν ήμείς» (!\.figne 57, 384- 385). 
4 F. Β r i g h t ιη a η, Litιιrgi€s Eastern and \iVestern, Oxford 1\.fDCCCXC\li, 

σ. 31 - 32. 
5 Λειτουργίας Χρυσοστ. κατιl τΟν κώδ. Barberini «Εύεργέτα πρόσδεξα·ι ... ~ρο~ 

σιοVσαν τΊ)ν έκχλησίαν» (Goar, Εύχολόγιον, Venetίis 1\fl)CCXXX, 83 καί παριΧ 

Brightman, "Eνf:l-' &ν. 312 καi Τρεμπέλα Σ8). Όμοία 1'\ ύπΟ τήν έπιγραφ1)ν 
.:εύχ1) της Ενάρξεω;» της λειτοuργlας Ίακώβου (Β r i g h t ιn a η 32). <Η εύχή της 

είσόδου τfjς λειτσuργiας του Μάρχου εϊναι δ.ναλυτικωτέρα «Δέσποτα ... Εφ' {]μϋ.ς 

τοUς ~εριεστηκ6τας δούλους σσv ει' τ!7 εlσόδrρ π/ς ίερουργίαr; ταύτης έπισκόπους, πρε

σβυτέρους, διακόνους, .&ναγΨδστσ.ς, ψiλτας τε καi λα'ίκοUς» (Β r i g h t ω a η, 
115- llG). 
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έπιβίωσ-ιν της αρχαιοτέρας Εκείνης όμαδικfiς είσόδου. "Η παλαιοχριστιανικfι 
αϋτη λειτουργικi) παράδοσις Επεβίωσε μεμονωμένως μέχρι του 15ου αί. ι- α-IJτΥ}ς 

δμως &πηχήσεις εΙ ναι αt &κόλου-&οι περιπτώσεις: δταν όρίζεται να λέγωνται 

ε~ω τοίi βιlματος αί εύχαl τών &ντιφώνων 2 " ή διασωθείσα είς την συντηρη

τικf)ν αUλικ1Ίν έ&ιμοτυπίαν συv-ή-&εια του να προσέρχεται ό βασιλεUς εϊς την 

λειτουργίαν κατα την στιγμfιν τfις Μικρας Είσόδου 3
" καl τέλος ή διάταξις περί 

λιτανευτιχiϊς εlσόδου Εκ τοϋ νάρ&ηκος εLς τΟν κυρίως ναΟν κατα τfιν &κο

λου{Ηαν τοϋ gσματικοίi Ορ&ροu, μη Οντος πλέον Εν χρ1lσει. 

Ό τύπος τiiς Q;σματικiϊς &κολου&ίας τοίi δρ\}ρου άνάγεται εlς τΟν 4 ~ 5ον 

αί., 1Jεωρείται γέννημα τfiς Κωνσταντινουπόλεως καl ώς ό Εν χρήσει είς τας 

κοσμικιΧς Εκκλησίας τύπος-Εν διαστολή πρΟς τΟν λεγόμενον LεροσολυμιτικΟy 

η μοναχικΟν τύπον i. Φαίνεται δμως να &ιμοίαζε πολU ό gσματικΟς Ορftρος 

πρΟς τΟν τύπον τών &κολου-&ιών, ποU Ετελοίiντο ilδη κατα τΟν 4ον αL. είς 

τi]ν Παλαιστίνην κατό. τaς περιγραφό.ς τijς Αt~ερίας (περ\ το 385) '. Ή σχέ
σις τών άκολου-&ιών Εκείνων τΥjς Παλαιστίνης πρΟς ηΊν λειτουργίαν δΕν 

προσδιορίζεται κα-&αρα παρ/~ τ'iϊς Αl1Jερίας· Εν τούτοις φαίνεται, δτι μόνον ιl 

1 Σ υ μ ε Ο1 ν Θ ε σ σ α λ ο ν., Περί τοϋ άγίου ναου κεφ. 105 «Διατί εν τοϊς' 
προοιμίοις τών προσευχών πρΟ τcΟν ναών εξω ίστάμε-&α· καί τί τΟ &νοιγομένων τών 

πυλών εtσιέναι: 'Εν τοις προοιμίοις τών ϋμνων iστάμε-&α fξω-&εν ... άνοιγομένων δΕ 
τών πυλών μετ& τοUς Εξω&εν ϋμνοuς, {ιμεί; μΕν εLσερχόμε{}·α ... εξω&εν δέ έκεLνοι (οί 
κατηχούμενοι και οί εξισούμενοι πρΟ; αότοUς) μένουσι ... ΔιΟ καί αί πύλαι άνοίγοντ:αι 
καl τά βηλόfl·uρα αtρονωι» {rlljgne 155, 360). 'Αλλ' Εδώ πι.aαν&ς έννοεLται 1Ί άκο

λου{Ηα του Q;σματικοϋ δρ-&ρου (βλ. κατωτ.). Καί παλαιότερον ό Ψελλό ς, Έρμη

νεLαι εlς κοινολεξίας 2 .::&.λλ' {όσπερ έν προτεμενίσμασι τΟ:ς εlκόνας ίστώσι, καi τd:ς 

πύλας ηj τελετ/'j ιlνεοJγασι, καi είσεισι τό γένος εν κόσμφ καt τύ.ξ?L κα( {)·εραπεύουσι 

η)γ γιjαφ1)ν καί κόσμους τι'\'ας ταlς εlκόσι άνατι-&έασι» (Κ. Σ ά {}·α, Μεσαιων. Ει

βλιο!t. Ε' 530). 
2 Κώδιξ Πυρομάλη ο:οί ίερεLς καl oi διάκονοι οί συλλειτουργοϋντες εlσέρχο1>ται 

εlς τΟι' ναΟν καi πάντων ίσταμέ1>ων πρΟ των &γΙων fJvρών» (παρό. Τ ρ ε μ π έλα, 'Ένθ' 

&:ν. 33). Πρβλ. καί τ1)ν διάταξη•, κατα τi1ν όποίαν &ναγινώσκει τΟ:ς εύχάς τοϋ δρ

-&ρου ό ίερεUς «ί.στάμενος &σκεπl)ς έμπροσ-&εν τών άγίων --&uρcΟν» (G ο a r 39). 
3 Κ. Πορφυρογ., 'Έκ-&εσις τfις βασιλείου τά.ξεως Ι 1 (Βόννης 14), Ι 9 

(Βόνν. 6!), Ι 10 (Βόνν. 76), Ι 26 (17) (Βόνν. 100), Ι 28 (19) (Βόνν. 117), Ι 36 (27) 
(Βόνν. 151), Ι 37 (28) (Βόνν. 158) κ.li.. Πρβλ. Σο φ. Άντωνιάδοu, P1ace de 
la liturgie 199. 

4 Εlιάγγ. Άντωνιάδης, Θεολογία, 'Έν&' &ν. 722 κέ. καl Πρ. Χρ. Άρχ. 

•Ετ., 'Έν&' άν. 61 καl 93 · 94 (=Byz.- Nengr.Jahrb. 'Έν-&' ά''· 273 καi 305 · 306}. 
"Η διαστολ1) fίδη παρ& ΣυμεΟΟν Θε.Jσαλονίκης (Migne 165, 556). Περt τοϋ Q.σματικοϋ 
δρfrρου πρβλ. καi Στα υ ρ ινόν, Μελέτη κλπ. 'Ένθ·' &ν. 

6 Αι-&ερ., Itinerar. κεφ, 24 κέ. (έκδ. Petre, "Εν-&' άν. σ. 188 κέ.). Πρβλ. 
έλλην. μετάφρ. Κλεόπα- 'Ι ω. Φ ω κ υ λ ί δ ο υ, "Eν.fi·' άν. 223 κέ, καi περί.ληψιν 

ύπΟ Leclercq, DACL VII 2, 2377 κέ. (Ciρfrρ. ;erusalem, liturgie de-). 
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λειτουργία (άναφορΟ:) έτελείτο είς τfιν Ενοριακην Εκκλησίαν· συγκεκριμένως δΕ 
είς τα clεροσόλυμα η μΕν &ναφορ& έτελείτο είς την Μεγάλην 'Εκκλησίαν, τΎ]·ν 
βασιλικ1)ν τoii Γολγο{}ά, flτις έχρησίμευε καl ώς Ενοριακ1) Εκκλησία, αί ϋ.λλαι 
δΕ &κοJ.ουίJίαι τoii νυχθ-ημέρου έτελοϊiντο εlς τΥιν Άνάστασιν κ. &λλ., έκεί{}εν 
δΕ μετέβαι vον λ ι τανευτικώς είς τΥιν Λίεγάλην 'Εκκλησίαν 1

• Οί πιστο 'ι συνεκεν
τοοϋντο είς τΟ Οπισ&εν της Μεγ. ~Εκκλησίας α'ί{}ριον, είς τΟ βά{}ος τοϋ 
δ~οίου ήτα ίδρυμένη ή 'Ανάστασις, περl τοίi αί-θρίου δΕ τούτου Ε:χομεν ρη
τfιν μαρτυρίαν, Οτι έχρησίμευεν ώς χώρος λειτουργικός 2 <Επομένως καl τl)ς 
Παλαιστίνης 1'1 &ρχαιοτέρα παράδοσις δΕν διέφερεν άπΟ την άvωτέρω διαγρα
φείσαν, Οσον άφορ{i εlς τΟν Ορftρον· καl συμπεραίνομεν Οτι ή ~ατρεία, η :_ε
λουμένη είς τας δ.ξονικfις διατάξεως μετα αlftρίου βασιλικάς, ειχε σχετικως 

ένότητα μορφijς. 
eH διάσπασις τΥ}ς &χολοu-θ{ας του Ορ<&ρου είς δύο τύπους φαίνεται Οτι 

Εγινεν &πΟ τΥjς Εποχfις τfις &ναπτύξεως τfις Εκκλησιαστικ-iϊς ύμνογραφίας (ό 
gσματικΟς τύπος δΕν περιέχει κανόνας), δηλ. πιί1ανώς &φ' δτου δια τΥjς γενι,
κεύσεως τΎiς τιμΥ}ς πρΟς τοUς μάρτυρας καl τα ίερα λείψανα 1l &ναμνηστικη 
καl έγκωμ~αστικη (μΕ κοντάκια καl κανόνας) λατρεία, ή τελουμένη έντΟς τών 
μαρτυρίων, συνεχωνεύ{}η πρΟς τf}ν εUχαριστιακf}ν λατρείαν, τ~ν τελο~μέν:1ν 
έντΟς τών Ενοριακών Εκκλησιών s. Θα Ελέγομεν Ο τι κα{tιερωί1η να ψαλ
λεται ό Ορftρος έντΟς τών Εκκλησ~ών κατόπιν τ1ϊς εϊσαγωγfις τ~ς λατρεί~ς 
τών tερών λειψάνων ΕντΟς τών Ενοριακών Εκκλησιών καl &ντιστροφως (κατο
πιν τlϊς χρησιμοποιήσεως τών μαρτυρίων ώς Ενοριακών Εκκλησιών). 

'Επ\ τού Συμεmν Θεσσαλονίκης (14-15ου α1.) ό gσματικος ορ~ρος 
ΕιΙ•άλλετο κατα τΟ ημισυ εlς τΟν νάρ{}ηκα καl κατα τΟ U.λλο ημισυ έντΟς τού 

Υ e _(I J ' ' 

κυρίως ναού. Κατα τΟ πρώτον μέρος τΥjς &κολουftίας αι vυραι προς τον 

κυρίως ναΟν 1;σαν κλεισταί· τΟ:ς 11νοιγεν ό ίερεUς καl είσήρχοντο: δταν οί ψάλ
ται Εφ&αναν εlς τΟν στίχον Ψαλμ. 118, 170 («εlσέλ&οι τΟ &ξίωμά μου Ενώ
πιόν σου»)-σήμερον ό 118ος ψαλμΌς άν1lκει είς τi)ν &κολουfΗαν τού Μεσο
νυκτικού-, ψαλλομένου τοίi στίχου 118, 170 μετα τοίi έφυμνίου «&λληλού'ία» 
ώς «εlσοδικοίi». ΤΟ δεύτερον μέρος τ1ϊς &κολου-&ίας του &σματικου ΟρSρου 
Ι]ρχιζε διό. τi\ς 'ί,)δi\ς τώv Τριών Παίδων. Ό &ρχιερεuς εκά~ητο ε\ς τον ~ρό-

ι Πρβλ. F. C a b r 0 1, Les origines liturg_iquesι Paris 1905, 131 καί 334, 

Ρ e t r e, 'Έν-&' &.ν. 71. 
2 Αt-&ερ., Itinerar. 24,8 «in basίlica, quce est loco juxta Anastasinι, 

fίπαs tarne~μ (Petre 194. καi Νέα Σιό)ν, 'Έν-&' &ν. 224). Β?·· Ε., Dy g_gye, 
Gravkirken i Jerusaleιn, Kcebenbavn MCMXXXXI, σ. 6 κε. 11 κε. 

s Τότε άκριβ(Ος καί 1Ί &ρχιτεκτο'\•ικ1Ί τόη• εκκλησιών καl 1<1 ζωγραφικ1Ί των δια
κόσμησις συμπίπτουν πρΟς η1ν άρχιτεκτονικ1)ν και τ1Ί'\' εLκονογραφίαν τcί:ιν μαρτυρίων 
(βλ. Α. Gr a b a r, Martyrium 1 Paris 1946, Ι 314 κέ. καt ΙΙ 291 κέ.). 
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νον του Εξω τοίί βήματος\ δ που &α παρέμεναν καt οί ίερείς. Οότοι εlσtlω:.οντο 
ε(ς το β1jμα μετa τοuς Α'ίνους (ψαλμοl 148 -150) κατa το τέλος τijς Μεγάλης 
Δοξολογίας (έω&ιvοϋ ϋμvου), εlσκομίζοντες τΟ εϋαγγέλιον (ε'ίσοδος δια τοϋ 
<<Σοφία Όρ&οί»). Άκολού&ως έψάλλοντο ψαλμικοl στίχοι (προκείμεvον), &νε
γινώσκετο τΟ έω&ινΟν εύαγγέλιοv, Ελέγοντο δεήσεις καl έγίνετο &πόλυσις τοϋ 
Ορ&ρου. Κατόπιν έτελείτο ή λειτουργία. Κατα η)ν πρώτην ε'ίσοδον-έκ τοϋ 
νάρ-&ηκος-οί κληρικοL εLσ1iρχοvτο Εν πομπij δια τijς μεσαίας '13-ύρας ( «τώv 
βασιλικών πυλών»), έv Q) ό λαΟς Εχρησιμοποίει τUς πλαγίας {}ύρας 1 , 

cH έπl Συμε(Ον τάξις τοϋ Ορ8·ρου, μΕ τUς δύο εlσόδους-η)ν δμαδικi}ν 
&πΟ τοϋ νάρ&ηκος εϊς τΟν κυρίως ναΟv καl τών ιερέων άπΟ τοϋ κυρίως ναοϋ 
ε(ς το βfiμα-, είναι 1] μαρτυροuμένη καl παρr'ι τοϋ Μαξίμου (βλ. &vωτ. 
σ. 283). 'Η όμαδικi] κατa τον liρ&ρov ε'ίσοδος ε(ς τον ναοv έν&υμίζει τi]ν 
άνάλογον τάξιν κατα την ακολου&ίαν τών Εγκαινίων και πρΟ πάντων Εν{)·υ
μίζει την τάξιν κατα την Κυριακl)ν τού Πάσχα, δτε χρησιμοποιείται λει
τουργικώς ό &σχεπi]ς προ τών Εκκλησιών χώρος-συχνr'ι περίβολος-βεβαίως 
άντl τού Ciλλοτε αΗJ·ρίου. Καl περl τού Ορ&ρου πρέπει να δεχ&ώμεν, Οτι 
άρχικώς, Οτε αί Εκχλησίαι είχον α'ί&ριον, ούτος &α Ετελείτο είς τΟ α'ί&ριον με 
τας στοάς του, ώς είς πλέον καrάλληλον χώρον, καl Οχι είς τΟν νάρ{}ηκα, ό)ς 
Επl τΥjς Εποχfjς τοϋ Συμει:Ον Θεσσαλονίκης. Τώρα δ~ Εννοοϊiμεν διατl κάποτε 
8φράσσοντο δια κιγκλίδων τα μετακιόνια τών στοών του αί-&ρίου, Επιτρεπο
μένης τΥjς κυκλοφορίας δι' ΟΟρισμένων &νοιγμάτων· διότι τΟ α'ί&ριον iiτo 
χώρος λειτουργικός. 

eH μοναχικl) λατρεία, χρησιμοποιούσα εUρύχωροv νάρ&ηκα-τ1)ν λιτην
άις Εστεγασμένον είδος αί{}ρίου, άντιπροσωπεύει στα&μΟν έγγύτερον πρΟς 
τ1)ν άρχαίαν παράδοσιν" άλλα χωρlς τοϊ.iτο να σημαίνη, Οτι ή λιτη είναι Επι
νόησις τΥjς μpνασrηριακfjς αρχιτεχτονικfjς, Σχετικώς Ενδιαφέρον παράδειγμα 
παρέχει ή Β. 'Αφρική: Ή βασιλικi] τοu Kl1erbet Guidra {ε1κ. 4), εν Qi 
στερείται αί&ρίου, άποτελείται έκ τού στενού νάρ&ηκος (Ι), ένΟς εύρέος έσω
τερικοϋ τρικλίτου χώρου (Π) καl τiiς κυρίως βασιλικijς (ΠΙ). 'Ο Gsell ύπο
{tέτει, δτι δ μεrαξU τών χώρων Π καl ΠΙ μεσότοιχος προέρχεται Εκ μεταγε
στέρας προσ&ήκης '. 'Αλλ' ή διαφορa μήκους μεταξu τών μετακιονίων τών 
χώρων ΙΙ καl ΠΙ πεί&ει έπαρκώς, δτι 'l Εκκλησία τοϋ Kherbet Guidra 
αποτελεί ο'Lκοδόμημα ένιαίας συλλήψεως καl Οτι δ χώρος ΙΙ αποτελεί είδος 
έστεγασμένου αί{}ρίου' δ,τι- δήλαδ11' χαρακτηρίζεται &ργότερον ως λιτή 3 ' 

1 Σ υ μ ε OJ ν Θ ε σ σ α λ ο ν,, Περί{}. προσευχ. 349 καί 350 (Migne 155, 636 κέ. 
καl6!1 κέ.). Πρβλ, Ε. 'Αντωνιάδην, Περl του ι/-σματικοU τύπου κλπ., Θεολο
γία ΚΑΊ 1950, 339 κέ. 

2 
S t. Gs e 11, Les ωοηιιω, ant. de J'AJgCrie 206 είκ. 124. 

8 <Η βασιλικη του Γ~~οUλ · Μπαχτσέ, παρά τάς ιiρ;φίας Κλαζσμενάς, <&εωρει-
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'Επανερχόιιε&α είς τΟν &σματικΟν Ορ-&ρον. Αί δύο ε'ίσοδοί του, 1l όμα-
" !- ι " I \:: ~ -

δ ' ' - νε ''ξω καl ηc των ίερέων είς τΟ βΥjμα, φαινονται αναπτυ'=ις αρχικης ικη εκ τω -

ά:ιιλουστέρας τάξεως, περιλαμβα

νούσης μίαν ε 'ίσο δον, ύμοϊi λα'ί

κών καL κληρικών, των μΕν ίστα

μένων ΕντΌς τού κυρίως ναού, 

τών δε είσερχομένων εiς τΟ βfi

μα .. Ή διάσπασις τijς &ρχικώς 
μιdς εiσόδου είς δύο {}α Εγινε 

κατα τfιν μεταβατικfιν περίοδον, 

Οταν, δηλαδ1l, 1lρχισε να &χρη

στεύεται τΟ α'ί{}ριον-καl ό νάρ

&ηξ - ι),ς χώρος λειτουργικός. 

ΜΕ Ciλλους λόγους συνέβη τΟ Εξης : 
Άρχικώς ή ε'ίσοδος τών ίερέων 

Εγίνετο Εκ τού νάρ-&ηκος &π· εύ

-&είας είς τΟ βfiμα, Εγίνετο δε 

ται δτι είχεν αϊ1tριον έστεγασμένον 

δλόκληρον (Κ. Michel, Die alt-
christlicbe Kirchenanlage von 
Gίil- Bachtsche bei Smyrna, έν 

Forsclωngen zur Kirchengeschi
chte ιιηd zur christlichen Kunst
πρOς τιμ'Υιν του J, Ficker-Leipzig 
1931 I 185 και 200). Είς έκκλησίας 
τfις Καππαδοκίας {άγίου Κωνσταντί

νου εl.ς Έσκfι - Άνταβάλ παρά τr'ι. 

Τύανα καL Κιζlλ- Κιλι.σε είς Σιβρt-

Χισιlρ) (Η. Ro t t, Kleinasiatische 
DenkmKler, Leipzig 1908, σ. 107 
είκ. 30 καί 31, σ. 277 εl.κ. 101 καί 
102 κ.α.) αντί αί1tρίου ίιπάρχει ά

πλοίiν ύπόστεγον. Ό εύρύχωρος νάρ
{}ηξ της έκκλησίας της Πρεσλάβας 

(Kr. Mijatev, L'eglise ronde 
de Pres1av, Σόφια 1932, 16 κέ. 

πίν.1 [βουλγ.] καί ]. Ebersolt, 
Monuments d'architecture byzan
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Ι~lκ. 4. Βασιλικi} τοϋ Kherbet Guidra 
'Αλγερίου (St. Gsell). 

tines Paris 1934 23 είκ. 18)-έδω αί στοαL του αί-&ρίου δΕ:.ν είναι χρηστικαL-πεί-

1tει 'οτι δέν πρόκ~ιται περl Ι.διομορφίας τfjς μοναχικης λατρείας. Πρβλ. &νάλογον 
πσdείαν είς τήν &τι;ό τ:οϋ tQov c,ιί.. δντικην &ρ?:.ιτεκτονικ'ιl.ν (G r a_ b a r

1 
1\fartyriu:ιn 

ι 556 κέ,), 
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αϋτη κατα τf]v ό.Sραν τflς Μεγάλης Δοξολογίας 1• "'Οταν Ομως Επεκράτησεν 
ό νεωτερισμΌς τiiς είσόδου Εκ τοίί αΗΤρίου εLς τΟν κυρίως ναΟν Ενωρίτερον 
τοϋ καιροϋ τiϊς Μεγ. Δοξολογίας («πρώτη» ε'ίσοδος δι<Χ τiiς ψαλμιρδίας τοϋ 
στίχου Ψαλμ. 118, 170), οί κληρικοl εμειναν πιστοl είς τiιν παλαιdν τάξιν, 
δηλ. τiiς μη εlσόδου εlς το βijμα ε!μη μόνον άφ' ο~ εψάλλετο η Δοξολογία 
i\ καl συγχρόνως με η) ν ψαλμιρδίαv τijς Δοξολογίας. 'Αργότερο ν-άπΩ τijς 
είσαγωγfjς τfjς ψαλμφδίας τών Κανόνων-11 ε'ίσοδος Εγίνετο μετα ηlν ψαλ
μφδίαν τού (Εω{}ινοϋ Δοξαστικού 2

• 'Ήτοι ή πρώτη εϊσοδος τοϋ <Jσμαtικοϋ 
ορ{}ροu-ή εκ τοϋ νάρ{}ηκος-διετήρησεv εκ τijς &ρχικijς τάξεως το στοι
χείον τijς όμαδικότητος' η δευτέρα ε'ίσοδος-των κληρικων εlς το βijμα
διετήρησε ηΊν &νάμνησιν τοϋ χρόνου, κα{}' Ον άρχικώς έγίνετο fJ ε'ίσοδος 
είς τΟν κυρίως ναΟν-κατU την ψαλμψδίαν τοϋ "Εω-&ινου "'Υμνου. 

'Ανεξαρτήτως, λοιπόν, τijς σχέσεως, τΥιν όποίαν η πλοκ1) του Q;σματικου 
Ορίtρου δύναται να fχη πρΟς τ1'ιν λειτουργίαν, &.ντιλαμβανόμεΗα, δτι αί δύο 
ε'ίσοδοί του πρέπει να έρμηvευ&οϊiν ώς ύπόλειμμα &.ρχιχfjς όμαδιχΙ}ς εiσόδου 
εiς ηlv Εκκλησίαν, γινομένης διΟ: τfjς ψαλμφδίας του 'Εω&ιvου C/Υμνου. τα πρΟ 
του •Εωftινου Ελέγοντο Εξω του κυρίως ναοϋ. ΟUτω δΕ αποκαλύπτεται έvώπιον 
fιμών σπουδαιότατον μορφικΟν στοιχείον τi)ς &ρχαίας λειτουργίας. 

Ή συνήftης λειτουργικ1'ι τάξις συνδέει η'ιν Μικοιlν Ε'ίσοδον πρΟς τα 
Άντίφωνα, δηλ. πρΟς τiιν λειτουργίαν καl τΟν χώρον της. "Η ΜικρCι Ε'ίσο
δος τfjς λειτουργίας καl η &.ντίστοιχος Ε'ίσοδος του Q;σματικου ΟρΗρου είναι 
δύο δμοια τελετουργικα στοιχεία, προφανώς κοινijς καταγωγfjς. Πρόκειται 
περL άναδιπλασιασμου τfjς &.ρχικfjς μετα τοϋ Εϋαγγελίου όμαδικrjς είσόδου 
είς τΟν ναόν. "Η Ε'ίσοδος δΕν είναι στοιχείον τοίi Ορ{tρου, άλλιl τiiς λειτουρ~ 
γίας. "Ο άναδιπλασιασμός της, λοιπόν, .a-α Εγινεν, δταν ό Ορ{tρος &νεπτύχ{}·η 
είς αύτοτελfj τελετήν, μη συνοδευομένην ύπΟ λειτουργίας. Διότι εLς τΟν 
Ορ&ρον-τΟν έννοούμενον ώς προοίμιον τfjς λειτουργίας-δΕν Εννοείται παρεμ
βολiι Ιδιαιτέρας Ε'ίσόδου. "Άλλωστε σχεδΌν συνέπιπτε χρονικώς ή Ε'ίσοδος 
του Q;σματικοϋ Ορftρου πρ<\ς ηlν Ι\ίικραν Ε'ίσοδον τfίς λειτουργίας. ·π Ε'ίσο
δος τοU Q;σματικου Ορftρου-κατα την l\1εγάλην Δοξολογίαν-ούσιαστικώς 
&πετέλει Ε'ίσοδον δια τf]ν λειτουργίαν, συνέπιπτε πρΟς ηΊν Εναρξιν τfις λει-

1 Πρβλ, καl Εύχολόγιον Βησσαρίωνος (κώδ. Grott. Ferr.) llou αί. «Γι
νομένης γCιρ εLσόδου (μετCι τοUς Αϊ-νους) καl λεγομένου τοϋ Δόξα έν 'Υψίστοις Θεφ 
και τοϋ τρισαγίοu, καl τοϋ προκειμένου, και μετα ταϋτα λιτανεύοντος τοϋ διακόνου» 
(D m i t r i e Υ s k i j, Εύχολόγια ΠΙ, 1058). 'Ο κώδιξ Barberini όρίζει την εϊσοδο'\' 
μετc:l την δεκάτη-ν εi'•χ1lν τοϋ Ορ{}·ρου (G ο a r 45, 83). 

2 Κατc:l τόν Ε. Ά ν τ ω ν ι ά δ η ν (Θεολογία, "Εν-&' άν. 340~) f1 εϊσοδος έγίνετο 
εLς τΟ τέλος τοϋ Θεοτοκίου {«•Υπερευλογημένη ύπάρχεις»), Κατό. τούς χρόνους τοϋ 
ΣυμεΟ.1ν Θεσσαλονίκης ή νέα αϋτη τάξις 1Ίκολου-&εί'το μόνον τό.ς Κυριακάς. 
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τουργίας. Τοϋτο δέ, ώς νομίζω, σημαίνει, δτι ε1χεv ύπάρξει πολU άρχαία λει· 
τοuρyικ1Ί παράδοσις, χατα ηlν όποία ν ι'i εvαρξις τiϊς λειτουργίας είς nlν έλλη

νικ!Jν Άναωλljν εγίνετο δια της ψω.μιρδίας τijς Μεγάλης Δοξολογίας. Φαί
νεται δέ, δτι κάποιος σοβαρΌς λόγος άπώ&ησε τΟν Έω{}ινΟν 'Ύμνον Εκ τfjς 

λειτουργίας χα! τοϋ χιι')ρου της πρ\); τΟν Ορftρον καl τΟ α'ίD-ριον· δτι πι Η-ανώ

τατα Εγινε μετά&εσις τfjς σειράς τών ψαλμφδιών. Πράyματί δ8 έκ τοϋ Ι\1. 
Βασιλείου καl της Αί&ερίας μαν&άvομεν, δτι ό ~Εωf}ινΟς (;)· Εψάλλεtο μετα τας 
άντιφωνιχιiς ψαλμφδίας 1

• 

"Η άνωτέρω &.ναδρομη ε'ίς ηΊν Εναρξιν τfjς λειτουργίας καl είς τΟν Ορi3ρον 
ήτο &.παραίτητος, δια- να κατανοη{}fj τΟ &χ-όλου&ον κείμε\•ον του Μεi3οδ{ου: 
«Άδύτων γέγονα λαμπαδηφόρος φώτων ·κal"έφυμνώ τΟ καινΟν μετα τΥ)ς Ομη
γύρεως gσμα τώv δ.ρχαγγέλων, την καιν1lν Εξαγγέλλουσα χάριv- της Εκκλησίας» 
(Συμπόσ. VI 5). Ό ΜεΜδιος (i· 310 · 311) ύπαινίσσεται εδω η)ν χριστια
νικfιν μυστηριακf]ν τελετ1)ν-τοϋτο συμβαίνει καl μf: ό:λλους ΕκχλησιαστικοiJς 
συγγραφείς {}ρεμμένους μΕ: τ1Ίν χλασdικ1Ίν παιδείαν, 1l όποία συχνα χρησιμο~ 

ποιεί είκόνας άπΩ τf]v λατρείαν δια να Εκφράσιιδι' αύτώV ύπερβατικας Lδέας. 
~Αχολου&εί και ε'ίς τοϋτο ό Με&όδιος τΟ πρότυπόν του, τΟν Πλάτωνα, ό 
όποίος είς Ενα &πΟ τοUς διαλόγους του ύπαινίσσεται τα έλευσινιακα- μυστή
ρια 2

• Είς τΟ ύπ' Οψιν δΕ: κείμενον δι&. τΥjς περιφράσεως «καινΟν ιjσμα τών 
&ρχαγγέλων» Εννοείται δ ~Εω{tινΟς cιy μνος, περl τοϋ όποίου ε'ίδομεν, δτι 

Εψάλλετο κατ&. τιlν όμαδικην ε'ίσοδον &πΟ τοϋ αίi}ρίου είς τfιν εύχαριστιακf]ν 
α'ί{}ουσαν κατ&. ηlv Εναρξιν της λειτουργίας. 'Αλλ~ ό Με{}όδιος μίiς δίδει νέαν 

ε'ίκόνα τf}ς ένάρξεω:; τfjς λειτουργίας : Ολοι o'L :tι:ιστοt λαμπαδηφοροίiν καl 
έφυμνοϊiν κατα ηlv ψαλμφδίαν του Έω-&ινοϋ 3 καl οϋτω λαμπαδηφόροι ε'ίσ
έρχονται είς η)ν εύχαριστιακf]ν α'ίftουσαν' δπως περίπου σήμερον πρΟ τΥjς 
Ενάρξεως τfις λειτουργίας τού Πάσχα εLσερχόμε{}α όμαδικ6)ς εκ τοϋ περιβό

λου της Εκκλησίας (οί &ρχαίοι Εκ τοϋ α'ί-&ρίου) είς τΟν ναόν, λαμπαδηφόροι 

καl εφυμνοϋντες το «Χριστος 'Ανέστη» (βλ. καl κατωτ. σ. 311 κέ.). 

1 Μ. Β α σ ι 'λ., ~Επιστ. 207 Τοις κατό. Νεοκαισr.ίρεια'\• κληρικοις: «'Εκ νuκτΟς 
γό.ρ (ψ&ρίζει παρ~ ήμιν ό λαός ... Καl νϋν μέν, διχfί διανεμη{}έ-ντες &ντιψάλλουσιν 
&λλήλοις, όμοϋ μΕν την μελέτη-ν τών λόγων έντεϋ-&εν κρατύνοντες ... "Επειτα πάλιν 
έπιτρέψαντες ένί κατάρχειν τοϋ μέλους, οί λοιποl ύπηχοϋσιν ... 'Ημέρας f]δη ύΠολαμ
πούσης πάντες κοινiJ ... τΟν τijς εξομολογήσεως ψαλμΟν &ναφέρουσι τφ Κuρίψ» ( Migne 
32, 764-). Α t {}ε ρ. 1 Itinerar. 24, 2 «]am autem ubi cceperet lucescere tunc 
incipiunt ιnatitunos yιnnos dicere» (Petr6, σ. 190 καl Νέα Σιων 7, 1908, 223). 

2 Πλάτων., Φαιδρ. 250b-c. Πρβλ. Ρ. Foncart, Les mysteres d.'Eleu~ 
sis, Paris 1914, 395 κέ. 

3 Πρβλ. ΣuμεΟJ'\' Θεσσαλον., Περl προσευχ. 313 «1l μεγάλη δοξολογία 
τελείται ... παρό. πάντων ιjδομένη όμοίi» (Migne 155, 572). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΤΑΙΡΒΙΑΣ ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ ΣΠΘΥΔΩΝ "'Βτe~ Κ' 19 
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5. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ 

Είς τό.ς παλαιοχριστιανικCtς Εκκλησίας της Β. Συρίας ό Επίσκοπος μετΟ: 

του λοιποϋ κλήρου καi τών ψαλτών παρηκολού!Jει τi]v προ τijς Μεγάλης 

Είσόδου &.κολου{Ηαν &πΟ {}ρόνου τοποfl-ετημένου είς τΟν Ciμβωνα. ~ο &;μβων 

ούτος &πετέλει ίδιαίτερον άψιδωτΟν χώρον είς τΟ μεσαίον κλίτος άντικρ..J 

τοϋ βήματος, περιέκλειε δS ήμικυκλικόν τι σύν&ρονον (μS τΟν {}ρόνον τοϋ 

Επισκόπου είς τΟ μέσον) καl τα άναλόγια τών ψαλτών 1 • ~Η παράδοσις αϋτη 

{}0; iΊδύνατο 'ίσως ν~ &ναχ{}ί'j είς τα μέσα τοϋ 3ου αί., είς τΟν Παϋλον τΟν 

Σαμοσατέα ~. (Η 'ιδέα περl προχείρου {}ρ όνου τοϋ Επισκόπου μεταξiJ έδρG'>ν 

τών ίερέων είς τΟ μέσον τfjς Εκκλησίας &παντι'ϊ καl είς τfιν παράδοσιν τflς 
ίεροσολυμιτικfjς Εκκλησίας πρΟς τΟ: τέλη τοϋ 4ου α'ί., &λλό. είς &λλην τελε

τή ν 9 ' πι-θανώς κατάγεται έκ τiϊς ίδίας, ώς τ&νωτέρω παραδείγματα, ρίζης. 

Τί δμως συνέβαινεν είς Οσας έκκλησίας τΟ αΥ-&ριον έχρησίμευεν ώς 

χώρος λειτουργικός; 

Είς nlν προετοιμασίαν τf}ς λειτουργίας ύπάγεται μεταξυ άλλων καl -ή 
άμφίεσις τf}ς ίερdς στολfjς παρδ τών κληρικών' σύμφωνα δΕ πρΟς Οσα &νε

πτύχ{}ησαν άνωτέρω {σ. 279 κΕ.), περl τ}iς χρησιμοποιήσεως του αίitρίου δ)ς 
χώρου δ-ία τ-Υιν &κολου{}ίαν τοϋ Ορ{tρου, καl ή &μφίεσις τών κληρικών ttα 

έγίνετο τότε είς τΟ αΗ1ριον. Σήμερον κατα τδς πανηγυρικδς λειτουργίας 

ό έπίσκοΠος ένδύεται είς τΟ μέσον τοϋ ναου ενωπιον τοϋ λαοϋ πρΟ τΥjς ένάρ

ξεως τΥjς λειτουργίας, Οτε &κόμη ψάλλεται ό Ορ-&ρος 4,• σημαίνει δΕ τοίίτο 

ι Περl. του συριακοϋ τύπου tiμβωνος βλ. L a s s u s, 'Ένit' αν. 207 κέ., πρβλ. 
καl Α. G r a b a r, Les ambons syriens et la fonction liturgique de la nef dans 
les eglises antiques, Cahiers Archeologiques Ι, 1945, 129 κέ. Περί τijς λειτουρ· 

γικijς χρησιμότητάς του βλ. L a s s u s 211, τ ο ϋ α ύ τ ο υ, Liturgies nestoriennes 
medievales et eglίses syriennes antiques, Rev. Hist. Rel. CXXXVII, 1950, 
236 κέ. 

2 Ε ύ σ ε β., Έκκλ. ίστορ. VII 30, 9. «Οϋτε t1)'V E'V ταίς Εκκλησιαστικαίς συνό· 
δοις ίερατεία'-', 1-lν μηχανδ.ται, δοξοκοπών καΙ φαντασιοκοπΟΟν καί τCις των άκεραιΟτέ· 
ρων ψυχάς τοίς τοιούτοις Εκπλήττων, βijμa μεν κai {}ρ6νον iJψηλΟν lαυτφ κατασκευα

σcίμενος ... σήκρητόν τε, ώσπερ οί τοϋ κόσμου άρχοντες έχων τε καί Ονομάζων, παίων 
τε τϋ χειρl τΟν μηρΟν καί τΟ βf)μα άράττων τοίς ποσίν... κα{tάπερ ούκ έπίσκοπος 

&λλιi σοφισηlς καί γόης» (Schwartz ΙΙ 710) καi VII 30, 10 «εl.ς έαυτόν δέ έν 
μέσυ τzl έκκλησίf!- τfi μεγάλη τοϋ Πάσχα 1)μέρ~ ψαλμq;ιδείν γυναίκας παρασκευάζων» 

(Schwartz, "'Εν·-&' &ν.). 

s ΚατCι τi}ν Εξέτασιν των κατηχουμέ·νων. Α ίftερ., Itίnerar. κεφ. 45 (έκδ. 

Petre 256. Πρβλ. έλλην. μετάφρ. Ν. Σιwν 7, 1908, 544). 
' Κα~α ~Qν ~5qν q.ί~ ό άρ;<ιιεQευ~ παQηκολού{t'}ι ά~Q ~οϋ έ~ω τοϋ βήματο~ «CJ1'et.-
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καi1αρά, δη παλαιότερον o'L κληρικοl εLσ1lρχοντο είς τ1lν Εκκλησίαν καl εLς 
~ο βijμα 1\δη 1νδεδυμένοι τα !εριΧ Ιiμφια. 'Ακριβώς δε 1] συντηρητικότης τοϋ 
τuπικοϋ της άρχιερατικfiς λειτουργίας όδηγε"ί είς τΟ συμπέρασμα, Οτι καl 1] 
σημερινΊ1 πράξις, κατα τΎιν Οποίαν δ έπίσκοπος παρακολου&εί τfιν άρχην τΥjς 

λειτουργίας άπΟ τοϋ {}ρόνοu-τοϋ δξω τοϋ βήματος-άνάγεται είς παλαιοχρι· 

στιανικfιv παράδοσιν, κατc'ι ηlν Οποίαν δ &ρόνος τοϋ Επισκόπου it& εύρί

σκετο είς τΟ α'ί&ριον, Οταν ό Ορ&ρος έτελείτο είς τΟ α'ίitριον. eH μεταγενε· 

στέρα παράδοσις μίΧς πληροφορεί περl άρχιερατικοϋ {]ρόνου είς τΟν νάρ· 
{]ηκα-τΟ &ντίστοιχον τΥjς τελέσεως τοϋ Ορt}ρου είς τΟν νάρ&ηκα &ντl τfjς 

τελέσεώς του εiς τΟ α'ί&ριον-καl αϋτΟν γνωρίζει ώς τόπον &λλάγfjς τilς 

Ενδυμασίας τοϋ άρχιερέως πρΟ τίiς λειτουργίας ι. Είς τΟ συντηρητικΟν υ Α γιον 

'Όρος διατηρείται μέχρι σ1\μερον {}ρόνος-τοϋ fιγουμένου-εiς τi]ν λιη]ν 

τιΟν μονf'Ον. 

Είναι φανερόν, Ω τι είς τό:ς άρχαιοτέρας Εκκλησίας ύπilρχον δύο Επισκο
πικοl -θ·ρόνοι: δ είς ΕντΟς του βήματος μόνιμος, είς τΟ μέσον τοϋ συν{}ρό

νου, χρησιμοποιούμενος &πΟ της Μικρdς Εισόδου μέχρι πέρατος τΥjς λειτουρ· 

γίας· ό Ετερος, χρησιμοποιούμενος πρΟ τΥjς ΜικρίΧς Εισόδου, i)το κινητός, 

τοπο-θ-ετημένος «Εν τ(ρ κάτω μέρει τfiς έκκλησίας» 2 11-παλαιότερον φυσικι:J.

είς τΟν νάρ&ηκα :ι, ώς ε'ίδομεν, καl-δτι παλαιότερον-, &ς πιστεύω, ε\.ς τΟ 
α'ίflριον. 

Περl τοϋ {}·ρόνου τοϋ αί.&ρίου Εν μόνον καl τοϋτο δμμεσον εκ τΥjς ίσλα

μικΥjς λατρείας παράδειγμα δύναμαι να προσαγάγω : τΟν έπl βαitμιδωτοϋ 

βήματος ,~ρόνον (minbar) εΙς το περίστφον τοϋ τεμένους τijς Μεδ[νας, άπο 
τοϋ όποίου έκ1lρυσσεν ό προφήτης είς τοltς πιστοUς τοϋ Ίσλάμ, προσευχομέ
νους ύπο τaς στοάς •. Ό Μωάμε{} ΙJα /μιμή!Jη τi]ν χριστιανικi]ν πριΧξιν. 

σιδίου» του, καηΊρχετο αυτου καΙ Ενεδύετο τα &:μφια, κατ&πιν μετέβαινε μέχρι τών 

πυλων του 1'αοV καί ε\ι&iις Επειτα, ψαλλομένων τών δ:ντιφώνων καt γινομένης της 

Μικράς Εtσόδου, εtσήρχετο εtς τΟ βijμα (Συμειhν Θεσσαλον., 'Ερμην. περl 

του {}·ε ίου ναοϋ κεφ. 46-54 Migne 155, 717 · 720). 
' Κώδικες Έ&ν. Βιβλ. Ά&ην. 2438 (&:λλοτε Suppl. 438) καi 836 (17ou αi.) 

«δ άρχιερεύς Lσταται είς τ_ό Εξω itρονίον του νάρ&ηκος, Εκεί Οπου &λλάσσει τοϋ ίε

ροuργΥjσαι» (Π. Τ ρ ε μ π _έλα, Τάξεις χειρο&εσιΟΟν καί χειροτονιών, Θεολογία ΙΘ', 

19Η ·1948, 452 καi 632). Πρβλ. καi Έ&ν. Βιβλ. Ά&ην. 813 (17ou αί.) «τοϋ 6.ρ· 
χιερέως κα'fi·ιζομένου 8πl. της ώραίας πύλης πρΟ του άρξασ&αι τijς λειτουργίας» 

(παρCι Τρεμτr:έλq, σ. 632). 
2 Goar, 'Έν-&' άν. 154. 
3 ΚαΙ. ό αυτοκράτωρ 8κά{tητο Επί «σελλίου» είς τΟν νάρ&ηκα, όσάκις &νέμενε 

τΟν πατριάρχην, έρχόμενον Εν λιτανεί~ είς τΟν ναΟν καί εύ{tύς τελουντα τi)ν Μικρ.άV 
Είσοδον. Κ. Πορφυρογ., "Εκ{tεσις τijς βασιλείου τάξεως Ι 10 (Βόνν. 76)~~-~ 26 
(17) (Βόνν. 100), Ι 36 (27) (Βόνν. 150), Ι 37 (28) (Βόνν. 158) κ.&:. · 

4 Gaudefroy·Deαιoαιb~ynes καl Platonov1 Le monde musul· 
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'Αλλ' ΕΚ τiiς διατάξεως τi'jς Μεδ(νας νομίζω, οτι δυνάμε&α να Εξηγήσωμεν 

τΟ &κόλου&-ον τεκμήριον έκ του Χρυσοστόμου· UπΟ τi)v προϋπό&εσιν, Οτι ό 
Χρυσόστομος Εχει πρΟ Οφ&αλμών έκκλησίαν μεrΟ: αί&ρίου κατ' άξονικi)ν διά
ταξιν: «ΕlσιcΟν ό πατηρ oU πρότερον έπl τΟν &ρόνον άναβαίνει τούτον Εως 

liν &πασιν ύμίν είρήνην έπεύξηται καl &νασrδ:ς ού πρότερον Ciρχεrαι της· 
πρΟς ύμας διδασκαλίας, Εως αν &πασι δδ) ηlν είρήνην>> 1 • Ό έπίσκοπος δηλ. 
είσερχόμενος χαιρετ~ (εϋλογεί) τΟ Εκκλησίασμα καl &ναβαίνει Ε:πl τοϋ &ρόνου, 
άκολούιJως δΕ &πΟ τfiς &έσεώς του έκείνης κηρύττει. Άλλ', &ς ε'ίδομεν άνω

τέρω (σ. 283 κέ.), είς τΥ}ν είJχαριστιακ1lν α'ί&ουσαν εϊσήρχονrο έν πομπfi, προ
πορευομένου του έπισκόπου, πρΟ τfις εlσόδου του όποίου ή α'ίftουσα ήτο 
κενή. "Άρα εtς τΟ ύπ' Οψιν κείμενον πρόκειται περl τfjς εΊσόδου τοϋ άρχιε

ρέως εις τΟ α'ί-8-ριον, Οποu συνή-Θ-ως &νέμενον οί πιστοί, καl περl τfjς άναβά
σεώς του έπl τοϋ -θ-ρόνου τού αΗΤρίου. ΠαρcΧ τΟν {}ρόνον δΕ τούτον {}cX έγί
νετο ή άμφίεσις τfίς ίεράς στολfjς. 

Έκ τών κατηγοριών έναντίον του Χρυσοστόμου-«έν {}ρόνφ άποδύεται 
καl ένδύεται» 2-πρέπει να συναγάγω μεν, δτι ό Χρυσόστομος ε"ίχε καινοτομή

σει εlς τΟ ftέμα τοϋτο τfjς μορφfjς τfjς λειτουργίας, εlσαγαγι1ν την τελετουρ· 

γικi]ν Ενδυσιν τών ίερώv &μφίων ύπΟ τοϋ έπισκόπου, δηλαδ1l ε'Lσαγαγι:Ον ε'Lς 

την λατρείαν τΟν έξωτερικΟv {}ρόνον. ΜΕ αϊ,λους λόγους ό Χρυσόστομος φαί
νεται Οτι ένωφ{}άλμισεν εις τΟ σημείον τοϋτο τfjς λειτουργίας τΟ μεγαλοπρε
πΕ:ς τυπικΟν τ·fiς αύτοκρατορικiΊς λειτουργίάς 9

• Έσημειώσαμεν f}δη, δτι τΟ 
α'ί-&ριον άντιστοιχεί πρΟς τΟ τριβουνάλιον τοϋ ί. παλατίου (βλ. &νωr. σ. 280-

281)' ώς δε καl το ονομα δηλοi, ε!ς το τριβουvάλιοv ~πfiρχε βfiμα με Ηρόνον 
δια τΟν αύτοκράτορα (Εμπροσ&εν τοϋ προι<tαλάμου του χρυσοτρικλίνου). 

ΕΙς τΟ Παλάτιον ύπflρχον τρείς χώροι μΕ άντίστοιχα βήματα, δπου ό 

αίιτοκράτωρ, κατα τΟ έκάστοτε τυπικΟv τfiς αύτοκρατορικfiς λfιτουργίας, έξετί
Ηετο έν(hπιον του λαού κατα τας έπ' εUκαιρίg έ.rcισήμωv τελετών δεξιώσεις 
(<<δέξιμον>>): το Τριβουνάλιον με €να uψηλον ύπαl&ριοv βfiμα (<<ήλιακόv»), 

man et byzantin jusqu'aux croisades, Paris 1931, 126-127. Πρβλ. Lassus, 
Sanctnaires κλπ. 1-2. Περi του τεμένους της Μεδίνας πρβλ. Fr. Bubl εν Encyc1op. 
de 1Ίslam ΠΙ (1936) 93 (άρ{}ρ. Madina) καL Johs. Pedersenι ΑUτό{}ι 363 κ.έ. 
καί 387 κ.έ. (άρitρ. Masdjid). 

1 Χ ρ υ σ ο σ τ., Κατό. Ίουδαίων 3, 6 (Migne 48, 870). 
2 Φ ω τ ίο υ, Μυριόβιβλ. 59 (Migne 103, 109). 
11 Ό &ρχιερεύς Ενδύεται παρό. τcΟν κατωτέρων κληρικών. Περί της αντιστοίχου 

τάξεως είς τΟ αUτοκρατορ. τυπικΌν βλ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ., "Εκflτσις της βασιλείου τάξεως 
Ι 9 (Βόνv. 62 κέ.), Π 4ϊ (38) (Βόνν. 192 -193), Π 57 (48) (Βόνν. 244). Πρβλ, 
Ο. Treitinger, Die ostrδmische Kaiser-u. Reichsidee, 7 κέ. καί 20 κέ. 
(κατό. τi]ν &νάρρησιν). 
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Εtκ. 5. Βασιλικt) Α της Νέας 'Αγχιcί.λου (Γ. Σωτηρίου). 
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fχον τΟ κάflιcϊμα («σένζον») τοϋ βασιλέως, ΕμπρΌς κάγκε/.Χα κα'ι έκαtέρω{}εν 
βαΗμίδας («γραδ,]λια>>) ,. το Κονσιστώριον μe έστεγασμένον βijμα («κιβώ

ριον») Επl βα{}μίδων καl ύπ· αιJτΟ τΟ κά\Jισμα 2 ' καl τfιν Μυστικfιν Φιάλην 

τοϋ Τρικόγχου μ8 ήλιακόv, εχον κάγκελλα καl Εστεγασμένον τι να χώρον («κα· 

μελαύκιον»), Οπου τΟ κά{}ισμα 4
• "Η <<μυστικf} φιάλη» μΕ τΟ «καμελαύκιον» 

Εχρησιμοποιοϋντο τΟν χειμώνα, δταν ύπi}ρχε κακοκαιρία. 

Είς τΟ μέσον τiiς &νατολικiϊς πλευράς τοϋ αΗtρίου τfjς βασιλικiiς Α τfις 

Ν. 'Αγχιάλου (ε!κ. 5) εύρέΗη βijμα μe δύο βα&μίδας, στεγαζόμενον πιΗανώς 
δια ξυλίνης στέγης καl Ερμηνευόμενον ώς 1i φιάλη του αΗ}ρίου. 'Έχει Εξωτε
ρικΟν μηκος περίπου δσον τΟ μεταξόνιον τών κιονοστοιχιών του αί{}ρίου 

(2.60 μ.) και πλάτος 1.65 μ., τοϋ στεγάσματος δε το πλάτος Ι!φ&ανε πι&ανcος 
τΟ 1.85 μ. 5

• Άρέσκομαι νι:Χ τΟ έρμηνεύσω μάλλον 0)ς τΟ βημα τοϋ αίi}ρίου 

μΕ τΟν ftρόνον τοϋ Επισκόποu-«χωρίον ... τψ τ1)ν t.ερωσύνην λαχόντι ... είς 

πρόσρησιν ίδρυμένον» 6-κατ' &ναλογίαν πρΟς εν Εκ τών Εστεγασμένων βημά

των του Παλατίοu, r]τοι πρΟς τΟ <<κιβώριον>> τοϋ Κονσιστωρίου η πρΟς τΟ 

«καμελαύκιον» τοϋ Τρικόγχου (βλ. καl κατωτ. σ. 303 είκ. 9). Κατόπιν τούτων 
{}-' &ιτετέλει αlJι'}αιρεσίαν ή γνώμη, δτι ή ύπ' Οψιν διάταξις τfις βασιλικfις Α 

τfjς Ν. Άγχιάλου &.ντιπροσωπεύει τΟ &ρχιτεκτονικΟν &ντίστοιχον τής λατρευ

τικijς πράξεως του Κατι) Ίουδ. 3, 6 κειμένου του Χρυσοστόμου; (Βλ. 

&vωτ. σ. 292). 
Σήμερον ό &ρχιερεUς παρακολοu{}εί τΟν Ορ{)ρον καl ηlν &ρχ1Ίν τfις λει

τουργίας Sξω τοϋ βήματος &πΟ του μονίμου &ρχιερατικου -&ρόνου, ίδρυμένου 

είς τΟ μεσαίον κλίτος δεξιcl πρΟς τΟ τέμπλον- είς η)ν Άγίαν Σοφίαν Κων

σταντινουπόλεως ό &ρχιερατικΟς {}·ρόνος fΊτο είς τ1)ν σολέαν, πρΟ του τέμπλου. 

Εlναι 1lδη φανερόν, κατόπιν δσων μέχρι τοϋδε &νεπτύχΗησαν, δτι ό σημερινΟς 

Εξω του βήματος &ρχιερατικΟς {tρόνος δΕν είναι Επιβίωσις του παλαιοχριστια

νικοϋ &ρχιερατικοϋ {}ρόνου, Εκ τού συν8-ρόvου τού βήματος 7 , διότι ό -{}ρόνος 

Εκείνος έχρησιμοποιεϊτο μόνον κατcl τΟ δεύτερον μέρος τfίς λειτουργίας καl 

' "Εκ~εσις τijς βασιλε(οu τάξεως Π 50 (41) (Βόνν. 210- 212), Ι! 53 (44) (Bόvv. 
226), Π 5~ (43) (Βόνν. 218- 219), Π 76 (67) (13όνν. 301 κέ). 

11 'Έκ{}εσις της βασιλiίου τάξεως Ι 25 (16) (Βόνν. 90), ΙΙ 47 (38) (Βόνν. 192-
193), Π 55 (46) (Βόνν. 232- 234), Π 55 (46) (Βόνν. 234- 235). 

.ι. ''Έκ'fi·εσις της βασιλείου τάξεως Ι 9 (Βόνν.- 63), Ι 10 (Βόνν. 73), ΙΙ 7ϋ (6G) 
(Βόνν. 286 κέ). 

0 Γ. Σ ω τ η ρ i ο υ, Άρχ.'Εφ. 1929, 37 Χέ., εlχ. 41 καί 42 καί πίν. Β (κάτο
ψις) καi Γ2 (τομή). 

G Χορ ι κ., Έγκώμ. εlς Μαρκιαν. λόγ. α' 22 (Εκδ. Fccrster σ. 8). Βλ. και 

κατωτ. σ. 299 1 - 2 • 

7 ΕΙναι l1 συνήθ·ης έξ{]γησις. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Χριστ. καl Βυζ. 'Αρ

χαιολ. Α', 187 καΙ. 208. 

δια τi]ς βα/fμια(ας καταργήσεως τοίi συνΗρόνου εξέλιπε μετ' α~του· &λλ' εlναι 
Εξέλιξις τοϋ χινητοϋ {}ρόvου, Οπερ εχρησιμοποίει ό &ρχιερεύς, παρακολουθών 

τΟν Ορ{}ρον &πΟ τοϋ αi:/}ρίου καl κατόπιν &πΟ τού νάρ{}ηκος. ~Οταν κατηρ .. 
γή{},η ή δμαδικi} ε'ίσοδος είς τΟν ·V.αόν, δ {}ρόνος &πΟ τού όποίου ό &ρχιερεiις 

παρηκολού&ει τΟν Ορitρον Ετοπο-&εtή{}·η μονίμως πλέον έντΟς τού ναοϋ, dλλιi 

πάντως Ι!ξω τοϋ βήματος. Ή τάξις τijς aρχιερατικijς λειτουργίας ύπijρξεν tπl 

του προκειμένου συντηρητικΛ : ό &ρχιερεUς Εξακολου&εί να μένη Εξω του 

βήματος μέχρι τijς στιγμijς τijς Μικρ,ιiς Εiσόδου. Ώς οριον; λοιπόν, χρονολο· 

γικοv (post quem) διa τον Ι!ξω τοϋ βήματος &ρχιερατικον &ρ6νον ita ήδύ· 
νατο να itεωρη{}fi ή Εποχfι~τfί; βα-&μιαίας Επικραηlσεως τοϋ ίεροσολυμιτικοϋ 

η μοναχικού τύπου Ορ{}ρου είς βάρος τού περιλαμβάνοντος όμαδικilν ε'ίσοδον 

Q;σματικοU Ύι κοσμικοϋ τύπου Ορ&ροu '. 

6. ΤΟ ΜΥΤΑΤΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΏΝ 

το μυτατώριον η μουtατώριον (mutatοrίιιm}-συ_νη{}έστερον «μητατό

ρον», «μιτατόριον» καl Ενίοτε <<μετατόριον»-είναι γνωΟτιlν μόνον ΕΚ τijς 

αUτοκρατορικfjς τάξεως, ·ώς Ονομα ίδιαιτέροu χώρου &λλαγΥjς στολfις (mu
tare=&λλάσσειν) πρΟ της είσόδου εΙς τfιν εκκλησίαν· dναψ-έρεται μόνον εiς 

ώρισμένας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, είς τας όποίας κατό τiιν Εfl-ι

μοτ-uπίαν rΊτο ύποχρεωμένος νU Εχκλησιασfl-ίi δ βασιλεύς 2
• 

Είς τfιν •Αγίαν Σοφίαν οί βασιλείς Υ}λλασσον στολ1~ιv είς τΟν Εξωνάρ

-θ·ηκα, είς τΟ ΜικρΟν Μυτατώριον a, ύπfiρχεv δμως καl ετερον, Επισημότερον, 

1 Περί τοϋ Q.σματικοϋ Ορ&ρου βλ. βιβλιογρ. &νωτ. σ. 2844 • Περί τijς καταγω

γης καί της διαδόσεώς του βλ. Ε. Άντωνιάδην, Θεολογία ΚΊ 1949, 710 κf., 
722 κε. 

2 Πρβλ. Ί. Π α rc α δ οπού λ ο υ, Le mutatoriιιm des eglises byzantines, 
M6morial Louis Petίt (=Archives de l'Orient Clιr6tieή 1)1 Bucarest 1918, 
366 κέ. -

8 Κ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν., 'Έκ&εσις της βασιλείου τάξεως· Ι l «ΚαΙ &ποστέφο\1 -

ται UπΟ τΟΟν πραιποσίτων Ενδον τοϋ βήλου τοϋ κρεμαμένου ε'ίς τήν καμάραν, Ί}γουν 

ε!.ς τΟ προπύλαιον τοϊί νάρ&ηκος~ (Βόνν. 11), Ι 9 c:Καί εί&' οϋτωί;-:είσέρχεται ό βασι
λεUς Ενδον τοϋ βf1λοu οϋ Κρεμαμένου Ο;τισ&εν της πύλης τοiί νάρ"-6-ηκο; f:ν τψ μητα· 
τωρίφ» (Βόνν. 6l), Ι 2J «Εi:σελ{}όνtος τοϋ βασιλέως Ενδον τόϋ β.fιλου τοϋ πρΟ τοϋ 

νάρ-&ηκος» (Βόνν. 132. Πρβλ. διόρ-&ωσιν Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΈΠ. --"-Ετ. Βυζ. Σπ. ΙΘ', 

19-:1:9, 76), ΙΙ 47 (38) «Καί δτε είσέ},·ι'Ί·η ό βασιλεύς είς τό ώρόλό-γιον, σηκοϋται τό 
βf]λον, καί εισέρχεται έν τφ μητατω(?ίψ καΙ. &λλάσσει καί είσοδεύει·-μετα τοίί Πατριάρ

χου,. (Βόνν. ΙΙ 192), ΙΙ 57 (48) «Έξέρχετω δια "'μέσου τοϋ ναοϋ είς τΟν νάρ{}ηκα, 

κ&κείσs &παλλύξας, βάλλει τό σκαραμάγγιον αlιτοίi... καί εl{}' οϋτως άπέρχεται:. 

(Βόνν. 250). 
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τΟ Μέγα 1\1υτατώριον, δεξια τού ·β_ήματος είς nlν ΝΑ γωνίαν τοϋ ναου· τοVτό 
περιελ(.ίμβανε χώ_ροy δ_ια τΟν αUτοκρατορικΟν ι~ρόνον. ίματιοί11iκην και τρί:.. 
κλινον ι. Ή ϋπαρξις δύο μυτατωρίων είς διαμετρικώς δ.ντι{}έτους {}έσεις τ\ϊς 
,'Αγίας Σοφίας σημαίνει, Οτι ή βασι/,ικ1l Ε{}ιμοτυπία είχε πλΟυτίσει τΟν κα
-&εδρικΟv ναΟν τϊjς Κωνσταντινουπόλεως δια νέων μορφών' έπομένως τΟ εν 
εκ τών μυτα~ωρίων τfiς ΆΎίας Σοφίας πρέπει να &νταποχρίνεται πρΟς τi}ν 
άπλουστέραν τάξιν, ή όποία Υικολου{}είτο είς δσας Εκκλησίας δfν μαρτυροϋν
ται δl)ο μυτατώρια. 

Ποία τάξις είναι &ρχαιοτέρα: η- συνδεομένη πρΟς τΟ Μέγα _η ή συνδεο
μένη πρΟς τ0_1\1ικρ0ν Μυτατώριον καl πόf}εν κατάγεται αϋτη: 'Απάντησιν 
είς τα Ερωτήματα {}ι( εϋρωμεν &νατρέχοντες είς τi}ν Εκκλησιαστικiιν τάξιν. 

Έσημειώσαμεν &νωτέρω, Οτι μέχρι τfjς στιγμflς τfjς δμαδικfjς εϊσόδου 
τοϋ Εκκλησιάσματος ΕντΟς τού ναού ή προπαρασκευασ·τικΥι &κολου{}ία Ετελείτο 
εϊς τΟ α'ί{}·ριον καl κατόπιν είς τΟν νάρ{}ηκα (βλ. &νωτ. σ. 279 κέ., ίδίως 283 

κέ.)· και δτι οί κληρικοι Ενεδύοντο τα dμ.φιά των Εξω τοϋ κυρίως ναοϋ (βλ. 
&ηοτ: σ. 290 κέ.). 'Έξω τού κυρίως ναού, εΊς τΟ παριΧ τΟ α'ί-&ριον διακονι-

-,J!9ν, .. _προσεφέρqντο και αί πρόσφοραί 2 • 

-";,_,,, •. ι. Είς nl~ Δια{}ήκην τού Χριστού γίνεται λόγος περl {}έσεως, δπου δ 
;)ερ.εύ$,- .μετα. τpϋ πρωτοδιακόνου καl τών άναγνωστών κα-&1lμενος, Εγραφε τα 
. !~qΟς _μνημό~ευ_σιν Ονόματα, δηλ. τα Ονόματα των προσχομιζόντων τας προσ-
φορ<Χς καl Εκείνων ύπΕρ τών Οποίων αύται προσεφέροντο s. "Η {}έσις Κατα-

1 Ε. Μ a m b ο u r y, Topographie de Ste Sophie, Atti V Congr. Intern. 
Studi Bizantini (=Stυdi Biz. e Neoell. VI), Π, Roma 1940, 205 κέ. 

2 Δια{}ή_κη Ι 19 «Diaconicon sit e regione dextera ingressus qui a dextris 
-est, .ut eμcharisti:::e siνe oblationes, qu:::e offeruntur, ρossint cerni» (έκδ. Rahmani 
23. Προχείρως παρCι ]. Q u a s t e η, Monurnenta eucbaristica et liturgica vetu· 

.,_.$_t~ssirnr:ι, Bonn;::e 1935-1937, 237), Άραβικ1) Διδασκαλία 35, 3 «Diaconicum sit 
,g,d~ dext~r:an;ι (poι·tre) australis ne populus Videat oblata qure Όfferuntur» 
(έκδ. Funlc 124,5 ·7 παρCι Quasten 2374 \. Περl τού διακονικοϋ βλ. Γ. Σ ω τη ρ ίου, 

.:,fl; _τcρό-&εσ:ις; και τΟ διακονικΟν εν τfi &ρχαί~ εκκλησίς,ι, Θεολογία ΙΗ', 1940, 77 κέ., 
-1\9 υ α. υ τ. ο ϋ,_ Χριστ. But_. 'ΑQχαιολ. Α', 190 κέ. Πρβλ. L e ηι e r Ι e, Philipρes 
Λ.λπ. 383 κέ. ."0 _L a s s u s, Sanct. Chr. Syr. 239 κέ. είναι fπιφu}:ακτικός. 'Εσχά
-"fως ,,βλ. Α. 1\f_. S ι; h η e i d e r, Litιιι-gie ιιnd Kirchenbau in Syrien, Nachr. 
.A-kad ... ~iVϊss.- Gδtt., Phii. · Hist. _Kl. 1949, 6! κέ. 

:
3 Δια&ήκη Ι, 19 «Comnιemorationis causa redificetur Iocus, in quo consi

<!ep.s "sacerψ>s cum ρroto-diacono et lectoribus inscribat nomima eorum, qui 
oHer.unt obl.ationes, vel pro quibιιs ii obtulerunt, ίιt, cum · ab episcoρo sacra 

.-<?Πer.untur, lector _ vel ρroto·diaconιιs nominet ηΙοs in collnnemoratίone, quam 
,pro illis saceι-dotes ccetusque supplicante_s faciιιnt... Locus ρresbyterorum sit 
ιntra velunι prope locιιm commenιoratiόnis» (έχδ. Rahmani · 25, παρα Qua~ 
sten 239). 
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γράφfjς τών Ονομάτων προσδιορίζεται παρα τijς Δια1}11κης ώς ίδιαίτερον 
κτίσμα (redificetur locus), t'Ί ΕνταU{}α δΕ καταγραφη τών Ονομάτων &α Εγί
νετο κατα t11v πρό-Dεσι\ι τών προσq::ορών, δηλ. κατα την πρώτην κατά-θεσίν 
των (προ τijς προοκομιδijς των έπ) τijς άγίας τραπέζης ε1ς το Ϊ. βijμα). 'Η 
πρώτη αϋτη κατάflεσις 8γίνετο Επl τών τραπεζών προ{}έσεως εLς τΟ διακο
νικόν, διατεταγμένον, ό)ς ε'ίπομεν, δεξιιi παρd: τΟ α'ί{}ριον. 

Περl του διακονικού τούτου πολλd: εLναι τα &ρχαιολογικα δεδομένα καl 
η &ντίστοιχος μορφη τijς λειτοι'ργίας παρουσιάζεται σαφής. 'Αλλό. περl τοϋ 
χώρου καταγραφijς τών Ονομάτων, ώς ίδιαιτέρου κτίσματος, δΕν Εχουv προ· 
.τα{}·Υj άρχαιολογικα τεκμ1lρια. •Η καταγραφη τών Ονομάτων aα Εγίνετο εlς 
-&έσιν τινα παρα τΟ διακονικόν. co κ. Σωτηρίου μεταφράζει Ελευftέρως τΟ 
::edificetur locus διct τoii «ν<Χ xαitιερωitfi τόπος»'. 'Ο κ. Schneider μετα
φράζει κατα λέξιν (gebaut werden) ', έπομέvως itεωρεί αvτΥιν ώς ίδιαίτερον 
χώρον. co κ. Len1erle Ηεωρεί τΟ διακονικΟν καl τΥιν {}·έσιν τών μνημονεύ
σεων 0)ς δύο διαφόρους χώρους 3 • Πάντως πρόκειται περi χώρου παρό. τΟ 
α'Citριον. 

Περαιτέρω όρίζεται παρa τijς Διαitήκης ώς itέσις των πρεσβυτέρω1• 
χώρος, κλειόμενος δια παραπετάσματος (intra velurn) καl εύρισκόμενος πλη
σίον τjjς {}·έσεως τών μνημονεύσεων (prope Iocurn comrnemorationis), 
-δηλαδη παρα τΟ διακονικόν. 'Άρα δια τοϋ velιnn δΕν Εννοείται Εδώ τΟ παρα
πέτασμα του τέμπλου, δΕν πρόκειται περl τοίi ι βήματος· ιΗ.λωστε. fχει προη
γηl}Υj λε.οτομερης λόγος περl αVτοU εLς τΟ κείμενον τliς ΔιαΗήκης. Νομίζω, 
Οτι ό Εσω τού παραπετάσματος χώρος ήτο διαμέρισμα τοϋ συνή{}ως τριμε
ρούς νάρ{}·ηκος, άποχωρισμένοv-καflιΟ_ς μαν&άνομεν τώρα-δια παραπετά· 
.σματος· 11 καl ετερός τις_ είς τΟ α'ί{}·ριον 11 ;π:αρU τΟν νάρΒηκα χώρος, διάφορος 
του διακονικού. 

'Ή ϋπαρξις «βήλου>> είς τfιν περιοχην τού αί{}ρίου καl τοϋ νάρ{tηκος 
Εξηγείται Εκ τfjς λειτουργικijς σημασίας τών χώρων τούτων, ώς ε'ίδομεν αύτην 
&νωτέρω. <Η Διαit1lκη δΕν όμιλεί περl τlϊς itέσεως του Επισκόπου πρΟ τfiς Μι
κράς ΕΙ.σόδου_· πιft:ανώς ή ftέσις του ύπονοείται όJς ΕντΟς τοϋ βήλου, ΕντΟς τοϋ 
Οποίου καl {}α Ενεδύετο.τα Cίμφια, παραλειπομένης της ίδιαιτέρας μνείας ώς 
περιττfjς, διότι, ώς- φαίνεται, Ί'Ί ΔιαΗήκη {}-έλει εΊς τΟ σημείον τούτο να κατο
χυρώση προνόμια τών πρεσβυτέρων. ΤΟ βijλον δΕ τοϋτο-πaρα τΟν νάρ-3·ηκα

-ΕπFβίωσε δια τfίς συντηρητικfjς αlιτοκρατορικijς ΜJ-ιμοτυπίας είς τΟ ΜικρΟν 
Μυτατώριον της "Αγίας Σοφίας. Ή είσαγωγ1l του δμως _είς η1ν Εκκλησια
στικΥιν τιfξιν Οφείλεται εLς Επίδρασιν τfίς αύτοκρατορικfjς Ε-θιμοτυπίας, 1lτις 

1 Γ. Σωτηρίου, Χρ. Βuζ. 'Αρχ. 175. 
2 Schneider, ''Εν-&' &ν. 52. 
8 Lemerle, ''Εν-&' &ν._ 385. 
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' 'ζ J ' I e β ) ' 1 'δ ο • 'λ~ I ~ I ί ορι. ει ν αποσυρεται ο ασι .ευς ε ς ι ιαιtερον χωρον α r.ασσαιν σtοΛην . 
Κατ& το\ις χρόνους τfjς ΔιαiJήκης (5ου αi.) ό λειτουργικος χώρος δ εσω τοϋ 
παρd τΟν νάρ&ηκα βήλου δ€ν φέρεται να Εχυ ίδιαίτερον Οvομα. Ε'ίπομεν δτι 
iJα eχρησίμευεν ώς τόπος άλλαγijς στολijς· eντεϋiJεν δε ή -θέσις του πλησίον 
τοϋ διακονικοϋ. 'Αλλ&. καl τΟ διακονικΟν είναι τΟ Εκ τών άρχαιοτέρων πηγών 
γνωστΟν ώς 'ιματιοφυλάκιον 2 • 

Ή &ραβικi] μετάφρασις τijς Διδασκαλίας (Didascalia Arabica) παρου
σιάζει διάταξιν ε'ίς τι να μΕν σημεία σαφεστέραν τfjς Δια{}ήκης, είς ϋ.λλα δμως 
σημεία συγκεχυμένην. Παρ' αi'Jτijς δηλ. δρίζεται δεξιa τijς νοτίου {!ύρας

Εννοείται του νάρί!-ηκος-vα ύπάρχη τΟ διακονικΟν ώς τόπος κατα&έσεως τών 
προσφορών (βλ. &νωτ. σ. 296,)' &λλ' όρίζεται καl ι'iλλος ε!ς τi}ν &ντίστοιχον 
πλευρaν τijς Εκκλησίας (e loco septentrionali) χώρος κατα{)έσεως προσφορών 
(domus oblatorum), ϋστις συγχρόνως είναι καl {}έσις καταγραφης τών δνο~ 
μάτων παρd τών διακόνων δια τfιν μνημόνευσίν των παρα τοϋ ίερέως, Οπότε 
προσεύχεται (quando orat) •. 

Νομίζω οτι δεν πρόκειται περl δύο iJέσεων προσφορών, &λλ' οτι δ 
φερόμεvοζ ώς δεύτερος χώρος κα!α-&έσεως τών προσφορών είναι .ή -&έσις τών 
μνημονεύσεων-εννοείται προ τijς ενάρξεως τijς λειτουργίας. 'Αλλ' ΕΚ τijς 
Άραβικijς Διδασκαλίας πληροφορούμε{)α τώρα, οτι ή Μσις τijς καταγραφijς 
τών Ονομάτων δια μνημόνευσιν &ποτελεί ΙΛιαίrερον διαμέρισμα, &vτίστοιχον 
προς το διαμέρισμα τοϋ διακονικοϋ. Εtς τi}ν Δια{)ήκην δεν δρ(1;Ηαι ή &κριβi}ς 
έν σχέσει πρΟς τΟ διακονικΟν {}έσις τοϋ χάψου τό>ν μνημονεύσεων, πιθ-ανώς 
διότι υπονοείται ούτος ώς πλησίον τοϋ διακονικοϋ εύρισκόμενος. 

~a χώρος τών μνημονεύσεων νομίζω δτι είναι ό &λλαχοϋ μαρτuρού
μενος <<χώρος είς πρόσρησιν» τοϋ Επισκόπου, είς η)ν itέσιν αύτi}ν ύποδεχο

μένου το-Uς εϊσερχομένους εΊς την εκκλησίαν πιστούς. Περl τας άρχας τοϋ βου 

1 Κ. Π ο ρ φ u ρ ο γ, Ι 1 «=έν γό.ρ τοίς άργuροίς κίοσι τοϋ αύτοϋ &κκοuβίτοu 
κρέμα-νται βηλα πρΟς τΟ μη όρdσ1}αι τοι'ις δεσπότας, Οτε Ενδιδύσκονται τούς λώ
-ρους» (Βόνν. 25), Ι 9 (Βόνν. 62) κ.ά. Πρβλ. Ι. Παπαδοπούλοu-Falίer, 
ΤΟ μοuτατώριον τοϋ Εν τψ Έβδόμφ ναοϋ 'Ιωάννου τοϊi Βαπτιστοϊi, Bull. Corr. Hell. 
70, 1946, 429. 

2 Ίματιοφuλάκιον fjδη περ{ τΟ 300 είς η)ν Εκκλησίαν της Κωνσταντίνης 
{Cirta) {βιβλιογρ, &νωτ. σ. 274 1 ). Πρβλ. Μ. Β α σ ι λ. καν. 96 (R i e d e 1, Kirchen
rechtsquellen 273). 

3 Άραβικij διδασκαλία 35, 14- 15 «Suρra ecclesianι e loco seρtentrionaii 
sit domus ob1atorum, et diaconi nomina eoruιn, qni singulίs diebus dona affe
runt, describant, sive sit pro νivis sive pro mortuis, ut sacerdos, quando orat 
eos comιnemoret, et ita in diacono eoru111 cωnιnenιorationem l1ac hebdo111a(1e 
efficiat, et eiJ qui prope velanιenta sunt, sicut et populus si111ul orent pro 
illis», (Εκδ. Funk 125, 10- 17 παριi Quasten 239

2
), 
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αι (προ τοϋ 520 μ.Χ.) ε!ς τi}ν Γάζαν, ε!ς μ8ν το μαρτύριον τού Σεργίου δ 

«χώρος εΊς πρόσρησιν>> μαρτυρείται παρCι τΟ Ciκρον τfjς δεξιdς στοdς τοϋ 

αLθρίου 1
, Ίlτοι παρα τ)Ίν συν1l1tη {}έσιν τοϋ διακονιχοϋ· &λλJ είς τΟ μ-αρτύ

ριον τού Στεφάνου μαρτυρείται &ριστερCι τfjς &νατολικfiς στοας τοϋ αί{}ρίου, 

διαστελλόμενος σαφώς τοϋ διακονικοϋ, εύρισκομένου δεξιά 2
• Αί διατάξεις 

τών δύο τούτων εκκλησιών τfις Γάζης νομίζω δτι ύπομνηματίζουν Επαρκώς 

τuς aντιστοίχους διατάξεις τijς ΔιαiJ1]κης καl τiiς Άραβικfiς Διδασκαλίας, ώς 

&νελύσαμεν αυτας &νωτέρω. 
Αί προσρ1lσεις -a-α συνίσταντο εtς τΟν &σπασμΟν τfjς χειρΟς του επι

σκόπου. Εί.ς τα elεροσόλυμα 00ς χώρος προσρήσεων Εχρησίμευε πάντοτε ή 

'Ανάστασις, Εξω ni>ν κιγκλίδων-Ενν. τών Εσωτερικών κιγκλίδων, ΕντΟς τώ-ν 

ό.τοίων περιεκλείετο τΟ σπ-ιlλαιον τοϋ Άγίου Τάφου 8 • ~Εκεί, Εξω τών κιγ

κλίδων τούτων, εύρίσκοντο δ &ρόνος τοϋ επισκόπου καl αL Εδραι τών 'Lερέων 4
' 

ύπεν{}υμίζω δΕ δτι ή Ά νάστασις εχρησίμευεν ώς χώρος δλων τών &κο/~ου

{}ιών τοϋ νυχ{)ημέρου, πλi]ν τΥjς λειτουργίας (βλ. &νωτ. σ. 284- 285). Έντος 
τοϋ συμπλέγματος τούτου ίερών χώρων ή μορφΥJ τfjς λατρείας Υιτο βέβαια 

Ιδιότυπος Κ(iπως, &λλα περl του προκειμένου βασικΟν ειναι τΟ δτι α'L προσρή

σεις Εγίνοντο Εξω τfις εlιχαριστιακllς αϊ{}·ούσης. 

ΕLς η)ν βασιλικι)ν Α τών Φιλίππων είχε κτισ&Υ} μικρΟ-ν άψιδωτΟν δωμά

τιον παρd τfιν δεξιUν δίοδο-ν Εκ τΥjς Εξωτερικfις αUλΎ)ς εϊς τΟ α'ί{}ριον της 

Εκκλησίας καl παρα τΟ δωμάτιον τούτο, εLς την δυτικην πλευριΧ-ν τοϊ: αΊ{}ρίου, 

Εν μέσφ τεσσάρων κογχών με κρήνας, επεχουσών την {}έσιν φιάλης, είχε κατα

σκευασ{}Υj μεγάλη 1lμικυκλικ1) Εξέδρα, &ποκλειομένη δια τριβήλου. "Η Εξέδρα, 

β(Ηtους π~ρίπου 3 μ. καl πλάτους Uνω τών 4. 50 μ., είχε δάπεδον κατά τι 
ύψηλότερον τοίi λοιποϋ δαπέδου, εκαστος δΕτών κιόνων τοίi τριβήλου Εβαινεν 

Επl 'ιδιαιτέρου &ρκετU ύψηλού μαρμαρίνου στυλοβάτου, Εκτεινομένου μεταξυ 

του κίονος και τοϋ &ντιστοίχου Ciκρου τfiς Εξέδρας. Οϋτω δΕ: άφίνετο έλεύ

{}·ι:ρον τΟ μεσαίον Ο:νοιγμα τοίi τριβfιλου, προφανώς δια να χρησιμεύση τοίiτο 

1 Χ ο ρ ι κ ίο u, Έγκώμ. είς Μαρκιανόν, λόγ. α', 22 «Παραδραμόντι δε τουτον 

(τΟ αί-&ριον) Εν δεξιq: πρΟς f'ιλιον &ναχωροϊiντα τα μfν πρΟς μεσημβρίαν χωρίον έστί 

ηρ τι)ν ίερωσύνην λαχόντι δικαίως εlς πρόσρησιν ίδρuμένον δφειλομένην)!ο (εκδ. 

Fcerster 8). 
2 Χ ο ρ ι κ., Έγκ. είς Μαρκ., λόγ. β' 33 «μία δε τούτων (τών στοών τού αί

ft·ρίοu) ή τοϊi τεμένους προβεβλημένη δίδωσιν εϊσοδον εν δεξιtl μεν εiς οίκον ύπηρέ

ταις ίεροuργίας (=τΟ διακονικόν), εξ εlιωνύμοu δε πρΟ; χώραν εlς πρόσρησιν Cίνει

μένον τι'ρ η) ν ίερωσύνην λαχόντι ... fiν&α ... χρηστΟς ίερεύς ... ιlδόλφ δεχόμενος Y''u'Jμt1 
και μειδι&ντι προσώπφ τοUς είσιόντα;» (Fc.crster 36). 

3 Α ί &ε ρ., Itiner. 24 (Petre 190, 192, 196 καί έλλ. μετάφρ. Ν. Σιι;}ν 7, 
1θ08, 223J 224, 225), 26 (Petre 200 καΙ. Ν. ΣιΟηι 226). 

4 Βλ. G r a b a r, Martyriuιn Ι, 261 κέ., 268-269. 
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Εlκ. 6. Αϊ{}ριον τfjς βασιλικf}ς Α τό)ν Φιλίππω\•. 

ΤΟ έστιγμένον διαμέρισμα εiναι τό διακονικόν (Ρ. Lemerle). 

ό)ς δίοδος. Έπl τών κιόνων τού τριβήλου Εξετείνετο εV{}U Επιστύλιον (ε'Lκ. 

6 καΙ 7)". 
Ό κ. Lemerle δικαίως διστάζει va εξηγήση το &ψιδωτον δωμάτιον ώς 

τΟν χώρον τών προσρήσεων- Εχει ηΊν ε'ίσοδόν του Εκ τfiς Εξωτερικής αυλης 

καl €ξοδον ε'Lς ηΊν δίοδον πρΟς τΟ α'ί{}ριον' φαίνεται δέ, παρα τοUς διστα

γμοUς καl πάλιν τοίi κ. Lemerle, Οτι πρόκειται περl του διακονικού, 11τοι 

·περl τοϊi τόπου τfις κατα&έσεως τών προσφορών. 'Αλλ' Επίσης διστάζει δ κ. 

Lemerle καl περl τfις Εξέδρας, να Ηεωρήσυ αύτΎιν ώς τΟν χώρον προσρή-

5 L e m e r 1 e, Philippes 299 καi 313 κέ. πίν. XVIII, ΧΧΙ, ΧΧΙΙ, XXXV -
XXXVI καi XXXVII- XXXVIII καl--διιΧ τό Επιστύλιον-ReΥ. Arch., 6me Ser., 
XXXIV, 1949, 103. 

I 
ι 
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σεων 1 • Έν τούτοις 1l συμφώνως πρΟς η)ν Δια-θ·ήκην γειτονία τοϋ χώρου 
των μνημονεύσεων (=χcδρου προσρήσεων) πρΟς τΟ διακονικΟν (βλ. άνωτ. 
σ. 297), νομίζω δτι δeν &φίνει &μφιβολίαν περl τfjς λειτουργικfjς χρήσεως 

τfjς εξέδρας τοu α!{}ρίου τiiς βασιλικi\ς Α τάιν Φιλίππων· Οτι δηλ. πρόκειται 

περl τfις {}έσεως του Επισκόπου κατ&. η)ν 

τελετουργικi)ν παραμον1lν του εΊς τΟ α'ί

{}ριον. 

Ό χώρος προσρήσεων Μι eχρησί· 

μευε κα\ ώς {}έσις &λλαγijς στολijς, α

ποκλειόμενος προς στιγμi]ν διa βήλου 

(πρβλ. το intra velum). 'Επομένως ό 
χώρος προσρήσεων είναι δ, τι καl τΟ βυ

ζαντινΟν μυτατώριον. ΈντεϋΗεν δ' Εξη

γείται το τρίβηλον προ τijς εξέδρας- μυ· 

τατωρίου τfjς βασιλικfjς Α τών Φιλίπ· 

πων (ε!κ. 7). 'fοϋ χόJρου τούτου δεν διε
σά){}·η Εκ τΥjς παλαιοχριστιανικΥjς Εκκλη

σιαστικfις παραδόσεως ό μονολεκτικΌς 
τύπος Ονόματος· διεσώ{}η μόνον τΟ δνο· 

μα, Οπερ μετεδό{}η εlς τΟν ύπ' δψιν χώ

ρον-«μυτατώριον»-Εκ τΥjς όρολογίας 

Είκ. 7. Μυτατ{όριον της βασιλικης Α 

τώ\• Φιλίππων 

(Σχέδιον κ. Κίμ. Λάσκαρι}. 

τfjς αiJλικfις έ{}ιμοτυπίας, κατόπιν τfjς χρησιμοποι1lσεώς του καl παρδ: τοϋ 

βασιλέως. 

'Εκ τών Ιlλλων μνημείων &σφαλώς ώς μυτατώριον πρέπει νa eξηγη{}jj 

τΟ άριστερΟv διαμέρισμα τού νάρ{}ηκος τi}ς μεγάλης βασιλικi}ς της Ν ικοπό
λεως, τiϊς λεγομένης τοίi Άλκίσονος (ε!κ. 8) ,. τοuτο, χωριζόμενον &πο τοu 

Cί.λλου χώρου δια τριβήλου, εύρίσκεται &πέναντι του διακονικού, ώς &κριβώς 

Μλει ή Άραβικi] Διδασκαλία καl μαρτυρεί περ\ τοϋ Ά γ ίου Στεφάνου τi\ς 

Γάζης ό Χορίκιος. Ε!ς τi]ν εν Πανόρμφ Μυλοποτάμου Κρήτης βασιλικ>)ν 
τΟ μυτατώριον fιτο μικρΟν διαμέρισμα &ριστερα τοϋ νάρ{}ηκος, 8πικοινωνοίiν 

μετ' αύτοίi δια \tύρας καl Εφωδιασμένον 'δι' έδωλίων κατα μfικος τών τοίχων 

(σώζονται μόνον τa έδώλια τοu Δ τμήματος)'. Ε!ς αlιτi]ν σχεδiιν η)ν {}έσιν 

Εχει καl ή βασιλικη τfις Έλευσϊ,ιος {}άλαμον μΕ μαρμάρινον \tρόνΟν 4
, δΕν 

1 Lemerle, Philippes 319 καΙ. Rev. Arch., 'Έν{}' άν. ·ο Σωτηρίου, 
Έπ:Ετ. Βυζ, Σπ. ΙΗ', 1948, 271, τ1lν ΕξηγεΊ: ιUς {}έσιν της φιάλης, 

2 Βλ. Γ. Σωτηρ ίο u, Εν Πρ. Άρχ. Έτ. 1938, 112 κέ. πίν. 1, Εν ΘεολογίQ 

ΙΗ', 1910, 88 εtκ. 3 και Χριστ. Βυζ. Άρχαιολ. 216 είκ. 108. 
'Ν. Πλάτωγ, Πρ. Άρχ. 'Ε>. 1945· !917. 1948, 121 εtκ. 1 (κάτοψις). 
4 Γ. Σ ω τ η ρ ίο υ, Άρχ. Έφη μ. 1929, 184 είκ. 15. 
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δύναται δμως να Εζηγη&ϋ μΕ βεβαιότητα ώς μυταtώριον, 8πειδΊ1 είναι κάπως 
&πομεμονωμένος ό χώρος οiiτος καl itα llδύνατο να Εξηyη&ί'] καl Εκ του πλη~ 

σίον βαπτιστηρίου. 
Άλλα τΟ πλέον Ενδιαφέρον παράδειγμα μυτατωρίου προσφέρει 1'1 βασι· 

λικ1] τού Kl1erbet Guidra (είκ.4). 
ΤΟ μυτατώριον Εδώ fιω προσκε

κολλημέ νον εΊς τU μέσον tοϋ Α 

τοίχου τοϋ Εστεγασμένου α!:Ορίου 

Εμπροσ{tεν τοϋ ανοίγματος τfίς 

-θύρας, είχε μορφην δικιονίου πυ· 

λιiη·ος καl εύρf{}η Εστρωμένον 

διa ψηφίδων. Άλλil πυλων είς 
τ iιν {}έσιν αυτην δΕν Εχει νόημα ι. 

Τοϋ παραδείγματος τούτου ή ό

μοιότης πρΟς τf)ν δικιόνιον κατα

σκευ1]ν τi\ς βασιλικi\ς Α τi\ς Ν. 

'Αγχιάλου (είκ. 5) (βλ &νωτ. σ. 

294) είναι, 00ς νομίζω, ΕκτΟς συ· 

ζητήσεως' πεί-θει δΕ Οτι καl εΊς 

τΟ έλλαδικΟν μνημείον πρόκειται 

περl μυτατωρίου Εφωδιασμένου 

μΕ βfίλα. Ή άναπαράστασίς του 

Εν είκ. 9 δΕν είναι &πολύτως α

κριβής, παρέχει Ομως σαφfι ίδέαν 

περl τοϋ πράγματος. 

I ! ;·, 

Εtκ. 9. Μuτατώριον της βασιλικfις Α tfις Ν . 
Άγχιάλοu (Σχέδιον κ. Κίμ. Λάσκαρι). 

Είς τ<lς πτωχοτέρας Εκκλησίας 0)ς μυτατώριον τών κληρικών {t<l εχρησί
μευεν εν Εκ των διαμερισμάτων τοϋ συνή{}ως τριμεροίiς νάρ-&ηκος· εντείί{}εν 

δΕ ή παράδοσις νrl ενδύεται ό επίσκοπος τα άμφιά του εLς τΟν νάρ{}ηκα 2 • 

Είς δΕ τας περιοχάς, Οπου 1i μορφ-η της λειτουργίας είχε μείνει κάπως &νε~ 

ξέλικτος, -&α Ενεδύοντο οί κληρικοl τα Ciμφιά των είς τΟ 'ιματιοφυλάκιον, τΟ 

κατόπιν μαρτυρούμενον ώς διακονικον (πρβλ. &νωτ. σ. 298}, οπως δηλαδη καl 
σήμερον. Άλλα }i μεταγενεστέρα &πόδοσις τοϋ Ονόματος τοϋ μυτατωρίου 

καl είς τΟ διακονικΟν 3 Οφείλεται είς τfιν &λλαγΎJν τής τάξεως τiiς &μφιέσεως, 

' Βλ. &νωτ. σ. 286, Πρβλ. διάταξιν 'Ε~'V.Βιβλ. 'Αilην. κωδ. 813 (&νωτ. σ. 291,). 
2 Βλ. &νωτ. σ, 291. 
s Βλ. Goar, Εύχολόγιον, Βενετία 1730, 4:99-500, Du Cange, Glossa

riuιn έν λ. μιτατώριον καί. S ο p h ο c 1 e s, Lexicon έν λ. μηtατώριον, R e i s k e, 
Σχόλια εtς Πορφuρογέννητον έκδ, Βόννης ΙΙ~ 110! Ν, ~ Q v λ γ ά q ε ω~~ ΊεqΟ: κατή· 
χησις2 1 , Α#fιναι 19401 95, 
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είς ηΊν μετά{}εσίν rης &πΟ του μl.frατωρίου τοϋ νάρ{}ηκος είς τΟ δεξιd τοϋ 
βήματος μεrαγενέστερον διαχονικόν. 

Είς ηΊν Ίουστινιάνειον Άγίαν Σοφίαν τ(J :Μέγα Μυτατώριον ήτο Ο:σχετον 
πρΟς r1)v έχκλησιαστικfιν τάξιν καi &φεώρα μόνον είς ηΊν αUrοκρατορικfιν 
Ε-&ιμοτυπίαν. ~Ητσ τΟ ίδιαίτερον διαμέρισμα τοϋ βασιλέως ένrCς τΥjς ~Αγίας 
Σοφίας κατ& την διάρκειαν τfiς λειτουργίας' η Εχρησιμοποιείτο τοίiτο μόνον 
κατCι τcΧς dνεπισήμους Επισκέψεις rοϋ βασιλέως είς τfιν Άyίαν Σοφίαν, Οσάκις 
δη~αδή, ένίοτε κατόπιν έπιτιμίου, άπέφευγεν οίirος τr-ς βασιλικ<lς πύ.λας καl 
είσήρχετο δια της Ν {}ύρας, μέσφ τοϋ <Ι. Φρέατος 1

• Καl εLς t'tΊv προ'ίουστι
νιάνειον Άyίαν Σοφίαν ό βασιλεVς κατα την λειτουργίαν &πεσύρετο εlς ϊδιαί
τερον χώρον, τΟ «παρακύκλιν» 2

• Είς δε τfιν Εκκλησίαν τοίi Προδρόμου είς 
τΟ CΈβδομον προσετέ-θ-η Lδιαίτερον πλάγιον πολυτελες διαμfρισμα, προσφυώς 
έξηγη&εν 00ς μυτατώριον 3

• Τέλος &ις μυτατώρια έπεζήτησε ,,α έξηγήση δ 
Mavrodinov τα δύο πρΟ τfίς προθέσεως καΙ τοίi διακονικοί! έκατέρω{}εν τοϋ 
βήματος διαμερίσματα τijς βυζαvτιvijς βασιλικfjς τijς Πλίτσκας lv Βουλγαρ[g: 
τΟ άριστερΟν διΟ: τΟν άρχιερέα καl τΟ δεξιΟν δια τΟν βασιλέα τδ)ν Βουλ
γάρων'. 'Αλλ' ή διάταξις τfjς βασιλικfjς τijς Πλίτσκας, άπαράλλακτος προς 
ηlν διάταξιν τfις βασιλικfις το'ί1 cΟσίου Νίκωνος έν Σπάρτη 5 κ.α., άνήκει εϊς 
μεταβατικΟν τύπον τfjς ίστορίας τΥjς διαμορφώσεως τών μερών τού χριστια
νικού ναοϋ, Ciσχετον πρΟς η1ν βασιλικ'fιν έ-8-ιμοτι•πίαν, καl δεν προσφέρει 
ί.διαίτερόν τι στοιχείον· &νεξαρτήτως τοίi αν Ενδεχομένως-διότι λείπουν α'L 

Cίμεσοι μαρτυρίαι-τΟ Εν τοUλάχιστον τών έν λόγφ διαμερισμάτων τf!ς βασι· 
λικ11ς τfiς Πλί.τσκας έχρησιμοποι1l-θ·η καl ά)ς βασιλικΟν μυτατώριον. 

cH άνωτέρω έπιχειρη{}είσα έρμηνεία τών κειμένων, iδιαιτέρως τfjς Δι~ 
δαχfις, άφίνει Εν σημείον άκάλυπτον. Εlς τΟ κείμενον δηλ. αUτΟ ή {}έσις 
τών πρεσβυτέρων Ορίζεται έντδς τού βήλου (in,tΨa velun1), τούτο δΕ πάλιν 

τοπο&ετείται παρά η1ν ftfσιν τi]ς μνημονεύσεως (pΨope locu1n commemo
rationis)· tlτοι εϊς τΟ κεί.μενον φαίνεται ώς να πρόκειται περl δύο διακεκρι-

1 Θ ε ο φ. Σ υ'\! ε χ. Vl 23 (Βόνν. 370) και VI 29 (Βόνν. 376) I Σ υ μ ε ω ν Μ ά
γ ι στ ρ., Περi Λέοντος Σοφοϋ 18 (Βόν''·, ΑUτό11ι 709) καΙ 24 (Βό,•ν. 712). 

2 "Εκit·εσις τfΊς βασιλείου τάξεως Ι 91 (Βόνν. 415). Πρβλ. 'Ι. Π α π α δ όπου

λ ο ν, Bu11. Corr. Hell. 70, 1946, 431-432. «Παρακύκλιν» διόρ-&ωσις τοϋ Παπαδο· 
πούλου· είς τΟ κείμενον «Παρατίτλιν». 

s R. D e ω a n g e Ι, Contribution a la toρographie de lΉebdonιon, Paris 
1945,21 κέ. ΠερL τfις έρμηνείας του βλ. Παπαδόπουλον, "Εν-&' αν. 4-28 κέ., 
432 καl είς Meιnorial Petit, 'Έν-&' άν. 370 κέ. 

4 Ν, Μ a ν r ο d i n ο v, Ή μεγάλη βασιλικt) εν Πλίτσκq. καi 1] βουλγαρικ-fι 
αUλικ1) έ<&ιμοτυπία, Izvjestija Buig. Arcb. Inst. 13, 1929, 246 κέ. (βουλγ.). 

5 Γ. Σ ω. τ η ρ ίο υ, Θεολογία ΙΗ', 1940, 99 εiκ. 8 καΙ Χριστ. Βυζ. 'Αρχαιολ. 
Λ' είκ. 106. 
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μένων χώρων. 'Αλλrί., κα1Ίόσον τοUλάz.ιστον γνωρίζω, δΕν ύπ(1ρχουν άρχαιοΜ 

λογικrΊ: τεκμήρια Επιτρέποντα τοιαύτην έρμηνείαν, δια τΟν λόγον δΕ τούτον 

iΗ1ει!Jρησα nlv 8-fσιν τi]ς μνημονεύσεως περίπου ό)ς τ'fιν Lδίαν πρΟς τΟν χώρον 

τών προσρ1lσεων. ΚατΟ:. ταίiτα γίνεται έδ<i) δεκτόν, Οτι οί Επιφορτισμένοι τ1\ν 

καταγραφ1lν τών Ονομάτων χληρικο'ί {}(ι έκάι1ηντο καl αlΊτοl εϊς τΟν χώρον 

τών προσρ1lσεων, &λλα κάπου Εξω τοί1 βtlλου· o'L πρεσβύτεροι {}{ι. Εκά-&ηντο 

πλησίον αύτών, &λλ' έJιτΟς τοίi βήλου· καl εϊς τΟ βά{}ος τοϋ χώρου {}-α έκά

{}ητο ό Επίσκοπος. Έπομένως {tti ύπfjρχεν εlδος l"Jμιφορητοϋ (ξυλίνου) 11 
μονίμου συν{}ρόνου εΙς τΟ πα/.αιοχριστιανικΟν «μυτατώριο'\1», τοϋ Οποίου 1'1 
λειτουργία φαίνεται τιΔρα δτι συνέπιπτεν έν μέρει πρΟς ηlν λειτουργίαν τοϋ 

συριακού τύπου βήματος 11 Cίμβωνος 1
• 

'Ότι δΕ ή 1%σις τfiς μνημονεύσεως δΕν ήτο 8ντ0ς τών Εκκλησιών παρ& 
τΟ δ.γ. βfjμα καl Οτι δΕν πρόκειται περl τΥjς καπΊ: η1ν &ναφορUν μνημονεύΜ 

σεως τιϊιν Ονομάτων, &λλ' Οτι ή ι1έσις αίJτη 1jτο fξω καl συνεδέετο πρΟς την 

μνημόνευσιν τών Ονομάτων κατ& ηlν πρό-&εσιν τών προσφορών, διδασκόμε{}α 
Εκ τών Εκκλησιών τfjς Μεσοποταμίας (TUr ~Α bdin), Επαρχίας μΕ: &ρχα'ίκοUς 

χαρακτfjρας, λόγφ τfiς &ποκοπfiς της &πU τοϋ Cίλλου χριστιανικοίJ κόσμου. 

Περl του προκειμένου δΕν Εχει σημασίαν τΟ δτι αί βασιλικαl τfjς .ΜεσοποταΜ 

μίας δΕν &ν1lκουν ε!.ς τΟν τύπον, τΟν όποlον προυπο-&έτουν 11 Διδαχi} καl ή 
Άραβι;.οl Διδασκαλία, δηλαδ1l, τΟ Οτι δΕν είναι &ξονικrjς διατάξεως μ8 νάρΜ 

{}ηκα καl α'ί-θριον πρΟς Δ καl μ€ διακονικΟν δεξι&. τού νάρ{}ηκος. 

A'L βαλιλικαl τοίi TUr Άbdin Εχουν κατι:Ί: μfjκος της Ν πλευρUς των 

προσηρτημένην αU.λΊlνι άπλΥjν 11 μετι'ι: στοών καl Εφωδιασμένην κατα η1ν Α 
πλF:υράν της μΕ μεγάλην Εξέδραν ύπΟ τΟ Ονομα «τόπος προσευχf)ς»-εlς τΥιν 

συριακ1Ίν γλώσσαν 1Jet seiOta. "Η Εξέδρα είναι άνοικη1 πρΟς ηlν αUλ1lν καl 

φέρεται δJς ό τόπος δια τδ.ς άκολου{}ίας τών Ώρών Εν καιρό) "θέρους καl ιbς 

{}έσις τών κληρικών-τού λαού ή {)έσις Εννοείται εϊς τΥιν α-Uλ1lv, Εν ύπαί{}ρφ. 

Έπομένως δΕν πρόκειται περl αUλiϊς άπλώς, &λλδ. περl λειτουργικού χώρου, 
περl τοίi συριακοϋ τύπου «αl{}·ρίου», &ντιστοίχου πρΟς τΟ /.ειτουργιχiiς zρη

σιμότητος α'ίitριον τών έλληνιστικών βασιλικών (βλ. &vωτ, σ. 279 κέ.). 'Όπου 

δΕν ύπi'jρχε bet selδta α'L άκολου-&ίαι έτελοίiντο πρΟ τrjς είσόδου τi'jς κα{}' 

αύτΟ βασιλικfjς (πρβλ. ηlν λειτουργικ1lν χρησιμότητα τού νάρ{}-ηκος άνωτ. σ. 

283 κέ.), κατU δΕ τΟν χειμώνα Ετελοϋντο 8~τ0ς τών Εκκλησιών. Εiς τας ύπ· 
Οψιν έξέδρας 11 παρδ. nlv ε'ίσοδον πρΟς τΟν κυρίως ναόνι δηλαδt1 εlς τοUς 
τόπους προσευχrjς, εύρέθησαν &ναγεγραμμένα Ονόματα ι1-ανόντων, Οπερ ση

μαίνει, Οτι 11 8ξέδρα τi]ς α1Jλης ·il δ παριi nlν ε'ίσοδον χώρος fίσαν -&έσεις 

1 Περi του συριακοίί Ciμβωνος βλ. dνωτ. σ. 290. Πρόσ-&ες Α. Μ. S c h n e iw 
c1 c r, Liturgie u. Kircbenb. in Syr., "Εν{}' αν. 61 κέ. 

ΕΠΕ1ΉΡ11:f ΕΊΆΙΡΕΙΑ~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ~Π~ΥΔQΝ, •Βτ~; 1\' ~Ο 
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μνημονεύσεων 1
• "'F.ξω τiiς 

αΗtριον πριlς Δ, βασιλικ1Ίν 

Δ. Ι. Πύ.t.λα 

ΛΙεσωτοταμίας εlς τ1Ίν δ.ξονικijς διατά:;εως, με 

Βίη· bίι-- kilis.sC c!.ρ,ι{}. 7 1l ~;ξέδρα είφίσκεται 

εlς τΟν Α τοίχον εl'Jρυχcδρου αUλfις Οπι-

σ-θεν τού νaoU είς την προέκτασιν τοU 

Cίξονος τiiς Εκκλησίας' 1'Ί Εξέδρα εlναι με

γαλοπρεπΊlς με δύο κίονας πρΟ αUτfίς καl 

στέγασμα (e!κ 10) '. 

Εικ. 10. Βασιλικiι Βίη- bir- kίJisse 

Ό Scl1neider, Επηρεασμένος Εκ τi)ς 
&ναγραφΥjς τΟΟν Ονομάτων δια μνημόνευ

σιν, Εξηγεί τ&ς Εξέδρας τώv ί'tνωτέρω 

μνημείων ώς ύπηρετούσας '\'εκρικόν τι 

Εθιμον (νεκρόδειπνα) καl συνδέει αύτΟ:ς 

πρΟς ηlν νεκρικ1lν Εξέδραν του Marusi
nac (Σάλωνος) τiiς Δαλματίας'. 'Αλλ' 

&ντl νU. ζητ1Ίσωμεν έρμηvείας Επl τfi 

βάσει τών ΕξωτερικΟΟν όμοιοηlτωv, νο

μίζω δτι εlναι με-θοδικώτερον νΟ: στη

ριχ{}ΟΟμεν εΊς την παράδοσιν, 1'Ί όποία 

&κόμη, γεμάτη &ρχα'ί.κότητα, {}έλει την 

bet selota χιίJρον λειτουργικόν. 'Η G. 
Bell παρέχει την· πληροφορίαν, Οτι είς 

τf)ν bet sel6ta τελούνται αί &κολου&ίαι 

τοϋ νυχ3ημέρου τijς έβδομάδος, τijς κα3·' 

αύτΟ εκκλησίας χρησιμοποιουμένης μό

·νον κατCι Κυριακ1Ίν 4
• 'Άν τώρα Ενθ-υμη

Ηώμεν η1ν μορφο/.ογίαν τiϊς ίεροσολυ

μιτικijς λειτουργικiiς παραδόσεως (βλ. 

&νωτ. σ. 284- 285), ιiνηλαμβανόμεiJα 

πλέον δτι 1\ !Jet selδta τiiς βασιλικijς 

ιlρι1}. 7. τα Εστι')'μένα μέρη εΙναι 

ύπαίfl·ρια (Α. I\f. Scl1neider). 

Βίη- bir · kilisse &ρ ι{}. 7 &ντιστοιχεί πρΟς η)ν {}-έσιν τfjς 'Αναστάσεως, Εν φ 

δ κα{}' αύτΟ ναΟς &ντιστοιχε'ί πρΟς η)ν βασιλικfιν τοϊi Γολγο{}ά, Καl άντι{}έ-

1 Μνημεία κ σ. Ι. πηγ(ι.ς βλ. παρiι: Α. i\I. S c h η e i d e r, Basilica discoperta 
κλπ. 138 κέ. 

~ \J..7. R a 111 s a y · G. Β c 11, Tbe tlιousancl and one churches, London 
H.JOD, 85 εlκ. 46 ~ 60, Κ. L i e s e η b e r g, Der Einfluss der Litιιrgie auf die 
frίihcbristliche Basilika, Ν enstadt HJ28, 148 είκ. 58 καi Α. Μ. S c h η e ί d e r 
ΑιJτόt:Ι·ι 139 είκ. 5. ' 

s S c h n e i d e r, "Εν{}' &ν. Περl τfις f:ξέ.δρας τοϋ ΙΊΙαρούσινακ βλ. Forscbιιn

gen in Salona Ill (1939), σ. 8, 14 εl.κ. 10, 23 (R. Egger) καl σ, 85 κέ., εl.κ. 

111 -113 (Ε. Dyggνe). 
4 Ramsay-Bell, "Εν·&'~&ν. 99.~ 
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τως &π:οκτ6'Jμεν τώρα σαφεστέραν ίδέαν περί τilς διατάξεως τών z.ώρων τοϋ 

ίεροίi τών ~Iεροσολύμων καl περί τiiς λειτουργίας των ι. 

ΣυγκεφαλαιόJνω: ~Η bet selOta~ c'Ος {tέσις τώv κ/~ηρικών καί συγχρόνως 

(~Jς τόπος μνημονεύσεως, είναι Ο,τι καί δ χώρος προσρήσεων, Ο locus coιn
nleιnorationis-τO παλαιοχριστιανικΟν «μυτατώριον»-τών έλληνιστικοϋ 

τύπου βασιλικ<'iJν. tO ίερεi.'ς μνημονεύει τα δ,•όματα όσάκις προσεύχεται Εκεί, 

δηλ. κατα η'ιν τέλεσιν τών άκολου{}ιών τοϋ νυχ{}ημέρου (quando orat), 1] 

Εκεί δε άναγραφη τών Ονομάτων Επέχει ηlν Ηέσιν διπτύχων. Οί πρεσβύτεροι 
κά{}ηνται έντος τijς bet selδta, ~μπροσiJεν τijς όποίας Μ έκρέματο βijλον 

(intra veluιn), συμφώνως προς γενικωτέραν παράδοσιν'. Ή bet selδta καl 
αϊ δμοιαι κατασκευαl προσφέρουν τU. &:ρχαιολογικCt τεκμήρια τδ)ν κειμέ~ων 
τiiς ΔιαiJήκης καl τijς 'Αραβικiiς Διδασκαλίας (βλ. άνωτ. σ. 296,- ,, 298,). 

7. Η ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΝ 

ιΗ χριστιανικiι τελετουργικ1) φωταγωγία άπαντίi r}δη άπΟ τοϋ lου αl.. 

καL φέρεται συνδεδεμένη πρΟς άναμν1Ίσεις Εκ τf)ς ίουδα'ίκfις λατρείας (Πρ. 
κ' 8, Άποκ. α' 12, β' 1, δ' 5, ια' 4). ΆλλCι περl τελετουργικijς λαμπαδηφο

ρίας τΟν πρώτον ύπαι,ιιγμΟν προσφέρει 1l τοιχογραφία τών Μυροφόρων εις 

το βαπτιστήριον τijς Δούρας (πρώτου ήμίσεος τοϋ 3ου αί.). 

eH τοιχογραφ(α τfις Δούρας εlναι έλλιπής· τΟ σωζόμενον τμΎjμα της 

παρουσιάζει τρε'ίς γυναίκας, αί όποίαι κρατοϋν λαμπάδας καl μικρd δοχεία 

καl βαδίζουν πρΟς σαρκοφάγον, έκατέρω{}·εν τfiς Οποίας είκονίζονται δύο 

μεγάλοι &στέρες· είς η)ν Ciλλην πλευρCιν της τοιχογραφίας, συμμετρικώς, {}(ι. 

ε!κονίζοντο <'iλλαι γυναίκες (ε!κ. 11) '· Ή τοιχογραφία αϋτη ~ξηγείται συν1]
{}ως ώς παράστασις τών Μυροφόρων πρΟ τοϋ τάφου τού Χριστοϋ. τα δε 

μικρc'ι σκεύη -&εωροϋνται μυροδοχείαι &λλU πι-&αν&ς πρόκειται περl {}υμιατη
ρίων-είναι &νοικτα Cίνω καl Ερυ{}ρά. "Οπωσδήποτε δεν πρόκειται περl απει

κονίσεως !στορικijς σκηνijς, &λλCι περl &λληγορίας. Ο! &στέρcς είναι σύμβολα 

τfiς -&εότητος, τοπο'θ·ετημένοι δ' έκατέρωι'tεν τοϋ τάφου, δί.δουν εlς αύτΟv 

1 Πρβλ. D y· g g ν e, Gravkirken σ. 18 κέ., πίν. ν Α καί VII Α, Οστις Ίtεω
ρεί δτι τΟ αϊ&ριΟ\' τfις 'Αναστάσεως &πέληγεν εl.ς 1Ίμικύκλιον (11 είς f:ξέδραν). 

~ Παραδείγματα παρr'ι. G r a b a r, Martyrίιιm Ι σ. 73, είκ. 8 καί σ. 74, 80-81, 
88, 89. 

'$Ρ. Bauι· εν Excav. at Dura-Europos, Preliιn. Rep. ν (1934), 270 κέ., 
πίν. XLI, XLII καί χι,.νΙΙΙ, Σ t υ λ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η, ΤΟ πρωτοχριστ. βαπτιστ1lρ. 
της Δούρας-Εύρωποϋ, Ν. Σιών 31,1936,213 κέ., W. Seston, L'eglise et le 
1Japt. de Doura. Huropos, Ann. Ec. Haut. Et. Gande 1ι 1937, 169 κέ. Βλ. και 
\V u Ι f f, Altchr. Byz. Kunst, Bibliogr. · krit, Ν acbtr. σ. 25 είκ. 534. 
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{}ριαμβευτιχΟν νόημα. Πρόκειtαι περl δλληγορίας τilς &ναστάσεως, περl {ΙπΟ

μVllσεως της Επιφανείας tiϊς {}εότηtος τοϋ Χριστοϋ μετcΊ: τΟν Ενταφιασμόν του. 

ΠρΟς τΟν ΧριστΟν- ΘεΟν πομπεύουν μf: λαμπrί.δας καl {}υμιάματα αί ε!.κονι

Εi.κ. 11. Πομπ1] λαμπαδηφόρων Παρ-&ένων. 
Τοιχογραφία τοϋ βαπτιστηρίοu της Δούρας (Ρ. Bauz.) 

ζόμεναι γυναίκες, δπως 

κατc'.ι τUς έορταστικUς πομ

π<Ί:ς πρΟς τιμ1)ν τfjς Επι

φανείας τοϋ αUτοκράτο

ρος- ί)εοϋ όδεύουν πρΟς 

αUτΟν οί πολίται μΕ λαμ

πάδας καl {)·υμιαηlρια 1
• 

<Επομένως 8δώ εικονί

ζονται οUρανοπολίτιδες Εν 

πομπfi πρΟ του -θ-ριάμ

βου τοϋ Χριστοϋ. 

Ή εξl\γησις τijς τοι
χογραφίας τijς Δούρας ώς 

&λληγορίας παρίfένων ε!ς 

τΟν παράδεισον εΙ ναι συμ-

φωνοτέρα πρΟς τΟ πνεϋμα 
τοϋ 3ου αί. Πρόκειται περl εlκόνος πολU προσφιλοϋς ε[ς ηlν χριστιανικ1)ν 
φαντασίαν. Σημειώνω έκ τοϋ Με{!οδίου 'Ολύμπου ( +310- 311) τοiις στίχους: 

«<Αγνεύω σοι καl λαμπάδας φαεσφόρους 
κρατοϋσα 

νυμφίε ύπαντάνω σοι» 2 • 

Περίπου δμοιον νόημα έπανευρίσκομεν κατΟ: τΟν 5- 6ον αL. ε'iς την 
καιΊ-υστερημένην ε'iκονογραφίαν τοϋ ΕΙ Bagawat : Ε!.κονίζεται πομπη έπτΟ: 
λαμπαδηφόρων γυναικών, &λλa προς οΙκοδόμημα μΕ &Ιτωμα (ε!κ. 12) •· α ι 

1 Σχετικ{ί)ς βλ. Alfδldi, Die Aιιsgcstaltιωg κλπ., Rδnι. 1\-fίt. 49, 1934, 
88 κέ., 113 καί Treitinger, Ostrδιn. Kais. -u. Reichsid. [ι0, 68 κέ. 

~ Ι\Ι ε{}· ο δ., Σι,μπόσ. ΧΙ (Bon\Yetsc11 131 κι~.). 'Επαναλαμβά'νεται fiJς ύπακ01) 
του ίJμνου τών παρftένων. Ό F r. J ο s. Dδ l g e r, Ant. u. Christ. 5, 1936, 1 κέ. 
έρμηνεύει τιlς λαμπάδας JJς λύχνους. 'Υπόκειται 1) παραβολ1) τών παρftέΥων, α'ίτι·νες 
Εξηλ&ον πρΟς προϋπάντησιν τοϊί νυμφίου· άλλc'ι καί αϋτη ά·ν1'μ1ει είς τΟν τύπον τi'jς 
έπισήμου είς έορτάζουσαν πόλιν ύποδοχijς ήyεμόνος-Σωτi]ρος. 

3 Ί-Ι εl.κ. 12 εΙναι κακή. Έλήφ-&η έξ &ναδημοσιεύσεων τijς παριl D e Β ο c k, 
:Materiaux pour serνir 3. l'archeol. de l':έg_ypte chret. (1901) πίν. ΙΧ είκόνος. 
Πρβλ. Leclerq, DACL Π, 1 εl.κ. 1188 (Ciρ-&ρ. Bagaouat) καί Gra bar, 1\-far~ 
tyrium Π, 262, πί'\-', XXXV καί τi}ν βιβλιοyρ. παρά \V u l f f, "'Ε'\-•&" &ν. 13. ·ο 
&ριfl·μΟς των λαμπαδηφόρων παρ·Μνων (έπτιl) πι{}α'\-•ώς είναι μοντανιστικΟν κατι:ί.
λοι...'"tον. 
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γυναίκες χαρακτηρίζονται VπΟ επιγραφfις ό'Jς «παρ&ένοι>>, ή Ολη δΕ παράστασις 

εξηγείται όJς τελετουργικιΊ πομπ1Ί νεοφωτίστων. Έδώ &ντl τάφου fχομεν 

lδαvικ1Ίν &πεικόvισιν ναοU. 'Άς σημειω&ίi, Οτι καl αί παρ&ένσι τοϋ ΕΙ 
Bagav:.rat κρατοίiν σκεύη : 1'1 πριδ

τη καl ή δευτέρα εΙδος πρόχου (&γ

γεία μΕ σφαιροειδΎj κοιλίαν), α'L 

τελευταίαι {),υμιαηlρια κρεμαστά(;) 

( 
' ' '.Q ' , ' ' ' , 

σχευη με ευυειας ακμας και με α-

πόληξιν προς τa κάτω). 'Εδώ δΕν 

πρόκειται περl ρεαλιστικiϊς άπεικο

νίσεως λειτουργικΥις σκηνfις" άλλη

γορείται πομπ1Ί είς τΟν παράδει

σον ι. Σημειώνω τ(ι &κόλου{tοv χω

ρί.ον πάλιν fκ τσ'ϋ ΜεΗοδίου: «Ή
μείς γΔρ κυρίω; oL ζώντfς έσμεν 

αL ψυχαί, αϊ τι ν ες μετ<l τ<jjv σωμά

των, dπειληφυίαι ταίίτα, έν νεφέ

Είκ. 12. Πομπή λαμπαδηφόρων παρ<&ένων. 

Τοιχογραφία έκ του El Bagawat. 

λαις ύπαντησόμε{}α τΔς λαμπάδας φέρουσαι κεκοσμημένας ούκ dλλοτρίφ καl 

κοσμιχ<J) κό-σμφ τινι, δ.λλU. τδ) φρονήσεως καl σωφροσύνης, Uστρων δίκην 

&ποστιλβόvτων σέλας αύγfjς αlιΊ·ερίου πε.πληρωμένον» 2
• Ό παραλληλισμΟς τών 

λαμπαδηφόρων ψυχών πρΟς τcl Uστρα Εv&υμίζει τιiς παρι'tένους καl τα άστρα 

τfjς τοιχογραφίας τΥ)ς Δούρας, φαίνεται δΕ δτι καl παριi τfjς κοινότητος τΥ)ς 

Δούρας αί παρίtένοι (αL ψυχαl) παρωμοιιiζοντ9 πρΟς τα δ.ποστίλβοντα άστρα. 
Αί είκόνες ύπερβατικiϊς λαμπαδηφορίας είναι μεταφοραl άπΩ της λει~ 

τουργικfjς πράξεως-Uς ληφ{}·fi ύπ' Οψιν, δτι είς tΊ~JV ίστορίαν τfις κα{}-' Ολου 

λατρεί.ας αποτελεί κανόνα ή προέκτασις εlκό-vων τfjς έπιγείου λατρείας καi 

μετουσίωσίς των εl.ς οUράνια όράματα. Έπl δf: τοϋ προκειμένου τι-α fιτο 

δυνατΌν ν<l Εχωμεν μεταφοριiν Εκ τiiς λαμπαδηφορίας κατc'.ι τΟ βάπτισμα, 

έπειδt1 περl αϋτfjς Εχσμεν τας {}ετικωτέρας είδήσεις 3
• Πράγματι δf: τΟ περιε· 

χ6μενον τών τοιχογραφιών τlϊς Δούρας καl του El Baga\\rat συμπυκνcόνεται 
' " ' ,. ,,) ' ' ' δ'!.': ~ ' ' εϊς τ))V ρτjσιν, την οποια-v ε/-εγεν αr, ,on: ο ιερευς, παρα ιοων εις τον ·νεοφω~ 

ι Περί τοϊί συμβολισμου τοϊί χριστιανικού \'αου ci)ς παραδείσου βλ. J ο s. 
S a ιι e Γ, Die SyιnboHk des Kirchengeb8.uc1es, F'reibιιrg i. Br. 1924, L. Κ i t
s c h e 1 t, Ωie fΓG.hchι·istiiche Basilika als Darstellung des 11imm1ischen ]eru· 
saleιn, MG.nclιen 1938. ΔΕ">' εlδον του Α Ι e χ. Η a c 1.:: e 1, Die Kirche a1s Symbol 
Εν J, Τ y Γ i a c- G. \V ιι η d e r Ι e · Ρ. \V e r h ιι η, Der christliche Osten. Geist 
η. Gestalt, Regensburg 1939. 

:ι Με{}οδ., Συμπόσ. VI 4 (Boιnvetsch 69). 
a Κ ύ ρ ι λ λ. "Ι ε ρ ο σ ο λ., Προκατiιχ. «νυμφαγωγίας λαμπι:ί.δες καl οUρανίοu 

πολιτείας Ε:πι{}υμ{α:. (JI.ligne 33, 333). Βλ. καi η)ν έπομένην ύποσημείωσιν. 
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τιστον την &νημμένην ,,αμπάδα του: «Λάβε tαύτην τήν ,,αμπάδα κα1 
τήρησον αDtiJν Ciσβεστον, ϊνα, Οταν fλθη ό Κύριος Εν tf'ρ <παρ,ΊενικΨ> γάμφ, 
δυνη-θfiς αUτψ Vπαντfίσαι μετα <των φρονίμων παρι<tένων καl πάντων> τών 
rί.γίων αύτοϋ Εν αύλfi ούρανίφ (=παραδείσψ) καl εξεις ζω}ιν αίώνιον» 1

• ΕΙς 
η) ν τοιχσγραφ ίαν τfiς Δούρας δια της &πεικονίσεως τοϋ τάφου τοϋ Χριστοϋ 

&λληγορείται ή προ τ;jς δ.γ[ας τραπέζης (=τάφου τού Χριστού) πομπη καt 

στάσις τών νεοφωτίστων, όμοϋ δΕ καl τΟ {JπερβατικΟν περιεχόμ~Υον τfjς χρι

στιανικfις τελετής 2
• Ε'ίς τf)ν τοιχογραφίαν τοϋ Ε1 Bagawat &.'\'tl τοϋ συμ

βόλου «τάφος Χριστου. δ.γία τράπεζα>> έχρησιμοποιή8η το σύμβολον «ναος · 
παράδεισος», &λλd μΕ &φετηρίαν πάντοτε παραστάσεις Εκ τfiς λειτουργικης 

πράξεως. 

Σήμερον τελοϋμεν ύπΟ τiιν ζωηρ<)ν ΕΗύπωσι ν τfΊς λαμπαδηφορίας κατι{ 
τi)ν τελετfιν τοϋ Πάσχα. ~Ως Υ'\'ωστόν, πρΟ τfiς &ναγνώσεως τοϋ ΈωΗινοίΊ 

Εύαγγελίου, σβήνονται δλα τU. φώτα τfiς Εκκλησίας, πλi)ν τfiς &κοιμ1lτου καν
δήλας, Εκ .τοϋ φωτΟς δε αύτfjς λαμβάνει ό ίερεUς καl μεταδίδει είς τU.ς λαμ
πάδας τών πιστών. Κατόπιν Εξερχόμε{tα τi'iς Εκκλησίας καl ύποβλητικfι πλήμ
μυρα φωτΌς γεμίζει τΟν πρΟ αύτfjς χώρο ν s. 'Εκεί &ναγινό)σκεται τΟ ~Εω{}ι

νΟν καl ψάλλεται τΟ «ΧριστΟς ·Ανέστη», τοϋ λαοϋ ύπηχοϋντος καl κραδαί

νοντος τUς λαμπάδας, καl &κολούΗως, ψαλλομένου τοϋ κανόνος «'Αναστci
σεως ήμέρα», είσερχόμεΗα πάλιν εlς ηlν Εκκλησίαν Ομαδικώς καί, &ναπτο

ι.ιένων δλων των φώτων, συνεχίζεται ή &κολου{Ηα 4
• Παλαιότερον α1 λαμπά

δες 1'1νάπτοντο Εξω (είς τΥιν α\Jλ~lν η εiς τΟν νάρ8ηκα), ή δε ε'ίσοδος εlς τ·1Ίν 
Εκκλησίαν Εγίνετο δια τfις ψαλμφδίας τοϋ «ΧριστΟς 'Ανέστη» 5

• ΈντΟς τiiς 
Εκκλησίας α1 λαμπάδες κρατοϋνται &νημμέναι. Tiiς λατρευτικΪ}ς ταύτης πρά

ξεως στοιχεία ούσιώδη δια τfιν Ερευναν ήμών είναι: ti όμαδικiι μετd λαμπα
δηφορ[ας ε'ίσοδος (πρβλ. καi &νωτ. σ. 289), ή Ι'ξω τού ναού δ.φη τών λαμ

πάδων καl ή μέχρι πέρατος τfjς τελετiiς φωταγωγία τfjς Εκκλησίας καΙ. δίιl 

τών λαμπάδων τών πιστών. 

• Κώδ. Σινα"ίτ. 966 (D nJ i t r i e ν s k i j, Κί•χολόγια ΙΙ, 209). Τό. Ε:'ντός < > 
κώδ. Κουτλουμουσ. 34t (Λύτό{)·ι 953). Πρβλ. Π. Τ Q ε μ π έλα, 'Ακολου&ία τοίί βα

πτίσματος, Θεολογία Κ', 1.949, 438 καΙ ΚΑ', 1950, 66 καί 67. Ή ρf}σις φαίνrται 

;ταλαιοχριστιανικΟν κατάλοιπον. Πρβλ. έπομένην ύποσημ. 
2 Πρβλ. Γ ρ 11 γ ο ρ. Ν α ζ ι α ν ζ., Εlς τΟ &γιον βάπτισμα, λόγ. 40, 46 «!Η 

στάσις, ljν αύτίκα στ1lση μετό. τΟ βάπτισμα πρΟ τοίί μεγάλου β{jματος (ένν. το~ ίε
ροίί), τί'jς έκεί(}εν δόξης έστl. προχάραγμα ... Αί λαμπάδες, &σπερ &νάψεις, τijς Ε:κεί

{}εν φωταγωγίας μυστήριον, με&' ής Jπα'\'τήσομεν τφ νυμφίφ φαιδραί καί παρΗF.νοι 

ψuχαί, φαιδραίς ταi:ς λαμπάσι της πίστεως» (Migne 36, 425). 
3 Ύπάρχουν κατό. τόπους παραλλαγαi της σuνη&είας. 
4 Γ. Β ι ο λάκη, ΤυπικΟν τfjς l'\'Ιεγrίλης 'Εκκλησίας, Ε:·\' Άfl·fιναις (ιl.it.), 308. 
;; Κώδ. Σινα"ίτ. 1096 12ou αt. (D m i t r i e ν s k i j, Τυπικά lll, 74), Κ(6διr.ες 

Λαύρας "A-fl·ω 99, Σινα"ίτ. 1094 καi Σινα·ίτ. 109512-13ου αί. (Αί•τό-&ι 90-91). 

.. 
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eH κατά τ1iν διάρκειαν τΥ]ς λειτουργ(ας λαμπαδηφορία Εκτείνεται είς 

qλόχληρον τον χύχλον τών έορτών τοίi Πάσχα μέχρι τiiς 'Αναλήψεως. Λαμ· 

παδηφορία &παντQ. καl κατcl tl)v νεκρώσιμον &κολσυΒ-ίαν καl κατU ηlν 

&κολουθίαν τfις μοναχικίjς κουράς. Ώς πρΟς η)ν νεκρώσιμον &κολου

Ί1·ίαν, ΕπειδJ) αϋτη παλαιότερον ετελείtο όμοϋ μετcJ: λειτουργίας, δικαιού

ιι.εθ-α νU. συμπεράνωμεv, δτι 1] λαμπαδηφορία της δΕν &ν1lκει άποκλειστιχώς 

~ϊς τι/. νεχρικU Ε{J·ιμα, &λλ' Εξ '{σου καl ε!ς nlν κανονικi)ν λε:ιτουργίαν, Οπως 
1CJ λαμπαδηφορί.α τών λειτουργιών τοϋ κύκλου του Πάσχα. Ή λαμπαδηφο

ρία, δηλαδιl, φαίνεται Οτι &πετέλει στοιχείον γενικcι'περον τfiς παλαιοχρισrια

νικΥ)ς λειτουργίας. Ή συντηρητικότης δε ό)ς πρΟς τUς συνδεομένας πρΟς τΟν 

Ί1cίνατον συνηΗείας Εξηγεί nlv επιβίωσιν τΥjς λαμπαδηφορίας Εκ τlϊς νεκρικlϊς 
' ~ ' ' ' ~ ) .(1' ' ~ ' ~ ) Q' λειτουρyιας εις την κατοπιν νεκρωσιμον ακο .ουυιαν και εις την ακο .ουυιαν 

τοϋ μνημοσύνου. Γεμ(ί.τη μυστικισμΟν καl συναφ1)ς πρΟς ηΊν λαμπαδηφορίαν 

τΥις νεκρωσί.μου δκολουίΗας είναι καl f} τΥjς μοναχικfις κουρcΊ.ς καl 1l τiiς χει

ροτονί.ας Επισκόπου 1
• 

Έπανερχιίμε{}α εtς τΟ βάπτισμα. Ή κατι!. τΟ βάπτισμα λαμπαδηφορία 
' ' ' - ' ! ~ ' ) 'δ ' εκ του εγινετο παρα των νεοφωτιστων, κρατουντων ανημμενας ιαμπα ας και • 

βαπτωτηρίου εισαγομένων εν πομπfi εtς τΟν κυρίως ναΟν κατU. r1lv ωραν τlις 
ΙνΙικριΊς Εlσόδου 2

• Οί νεοφώτ-ιστοι H·U Εκρ(ί.τουv τUς λαμπάδας &νημμένας 

κα{)! δληv η'ιν διάρκειαν τΥjς λειτουργίας, μέχρι τlϊς cΟρας τfiς Εκ μέρους των 

ί. μεταλ1lψεως s. Λοιπόν, Εχομεν δκόμη μί.αv εvδειξιν περl λαμπαδηφορίας 

κατι!. η)ν λειτουργίαν 4 • 

'Αλλ' ή πομπιχ1~1 εκ τοϋ βαπτιστηρίου ε'ίσοδος τών νεοφωτίστων είς τΟν 

ναΟν κατα τΥ}ν Cδραν τΥ]ς 1\'Ιικρa:ς Εlσόδου συνέπιπτε πρΟς τfιν παλαιοτέραν 

όμαδικfιν ε'ίσοδοv του κλήρου καl τοϋ λασυ &πΟ του αl-Ηρίου καΙ. του νάρ{)·η

κος εlς τΟν κυρίως ναόν~ συνέπιπτε, δηλαδή, πρΟς η)ν Εναρξιν τΥ]ς λειτουργίας 

((1λ. ι{νωτ. σ. 282 κS.). ΊΌUτο δε &νταποκρίνεται :τρΟς ηlν τάξιν, τfιν Οποίαν 

ύπαιν[σσεται ό Μεθόδιος (βλ. r1νωτ. σ. 289). Κάποιαν άπι\χησιν τijς παλαιο· 

1 Κώδ. Βιβλιο1t. Μιλάνου (Brera) δ.ρι-&. ad. ΧΙ 47 .:οί δέ κληρικοl. κύκλωtt·εν 

τοϋ ύποψηφίου βαστάζοντες μικροί. τε καl μεγάλοι λαμπάδας ι'i.πτομέ·νας» (Σ ω φ ρ. 

Εύστρατιάδης, Γρηγόρ. Παλαμ&ς ΑΊ 1917~ 486), Έ{}ν. Βιβλ. Άfl·ην. 6.ρι1t. 

877 «κ(Ιατοίίσι δέ πάντες κηρία καί ϋ.πτοuσιν» (Π. Τ ρ ε μ π έλα~ Τι:ί.ξεις χειροflε

σι6Jν :ι.αl χειροτονιG}ν, Θεολογία ΙΘ', 19!1 -1948~ 64ϊ). 
2 Τρεμπέλας, Θεολογία κ·~ 1949, 447. 
a Έντsϋ1tεν {1 εvιαχοϊί σuνή{}εια ·νύ. κρατjJ λαμπrί.δα ό μεταλαμβάγων. Βλ. Γ.Α. 

::\1 έγ α, Ζητ1ιματα ·Ελλην. Λαογραφ., Έπετηρ. Λαογρ. 'Λ.ρχ. G- 6, 19,!3 -1944~ 95. 
Κατύ. τ1)ν πρόηην μετάληψιν τrΟν νηπίων rl.νύ.πτεται, c~Jς γνωστόν, 1l λαμπiις τοϋ 

βαπτίσματος (Α-&τό{}ι σ. 94). 
4 'Η U.uχαιοτέιια εtδησις flς ηΊν Έπιστ. Δι/ιγν. κεφ. 12 .,καl r.ηροl. συνi.ί:γον

ται» (Λfigne 2, 1183). 



3!9 Δ. Ι. UάΗα 

τέρας μετα λαμπαδηφορ(ας εlσόδου πι{tανώς διασι6ζει ή <<εiJυl τiiς είσόδου 
καl τοϋ -&υrιιάματος» τf}ς λειτουργίας τοϋ Μάρκου, χρησιμοποιοϋσα ηlν άλλη

γορίαν <<λαμπάδα» 1
• <Η &λληγορία αϋτη, κα-θ.' 11ν cΟραν ρίπτεται {)υμίαμα εlς 

τΟ φορητΟν ι<tυμιατήριον καl τελείται 1i Ε'ίσοδος, Εν-θυμίζει τUς παραστάσεις 

τfις Δούρας καl τοϋ ΕΙ Bagawat, Υ]τοι τ1lν πομπήν, ηlν όποίαν Εξηγήσαμεν 
Ίlδη ώς ε'ίσοδον μετU λαμπάδων, -&υμιατηρίων καl Cίλλων-ύγρών-προσ

φορwν (διιi n7Jν διαφόρων &γγε(ων). Ή προσκομιδi] τwν δόJρων (ή νuv 

1\'Ιεγάλη Ε'ίσοδος) Εγίνετο καl αUτη κατcl τ1lν Εναρξιν τiiς λειτουργίας. 
cH παλαιοχριστιανικ1l Εκείνη τελετουργικ-f] ε'ίκών, ι~Jς &ποκαftιστώμεν 

αύτ-f]ν Εδώ, ώμοίαζε πρΟς τ-f]ν σημεριΥΥ}ν κατU τΟ Πάσχα, Εη'tυμίζει δf: 

μορφιlς τΥις α\'ιτοκρατορικΥjς λατρείας (βλ. άνωτ. σ. 308) καl της μυστηριακfjς 

γενικώς δΕ 1i λαμπαδηφορία χατU ηlν λειτουργίαν Εν-θυμίζει μορφtiς τών 
μυστηριακιΟν τελετών 2

• "Ας σημειω-θή &κόμη, Οτι η μέχρι σήμερον συν1lιΨεια 

τοϊί vcl κραδαίνουν οί πιστοl τΟ:ς λαμπάδας των κατΟ: την ψαλμο)δίαν τοϋ 

«ΧριστΌς Άνέστη» συνεχίζει &ντίστοιχον πράξιν τfις ΕλευσινιακΥjς λατρείας 3 • 

Ό Χρυσόστομος, ό βιαιότερον παντΟς Ciλλου πολεμήπας τclς εϊσπηδήσεις εlς 
η~ιν χριστιανικηv λατρείαν μορφών Εκδήλως Εθ-νικών, δfν κατιδρ{}ωσε νι:Ί: 

Εκριζώσn τfιν συνήι1ηαν τοϋ κραδασμοU τών λαμπάδων 4 • 

1 Λειτουργ. Μάρκου «<Ο τ1iν δωδεκάφωτον λαμ.πύ.δα τ{ί)ν δ([Jδεκα αποστόλων 

Ε:;ι.λεξάμενος ... οίlτως καi έφ' 1iμt1ς τοUς περιεστηκότας δούλους σου εν τfi εlοόδφ της 
ίερουργίας ταύτης Επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, (}·ναγνό)στας, ψάλτας τε καi 
λα·ι:κοUς» (Β r i g h t tn a n, Eastern lituΓg. 115 ~ 116). 

2 'Ελευσίνας (Foucart, M:γst. d'ftleus. 338-339, Δ. Γουδη, TU. Μυστίι
ρια τfις Έλεuσϊνος 11925], 65), Κορείοu Άλεξανδρείας ('Ε π ι φαν., Παναρ., Α'ίρ. 
51, 22,9 κέ. Κ. Holl, Π 285,16 κέ.), 'Ίσιδος ('Αποuληίοu, Metanιorplι. 

ΧΙ, 9, πρβλ. J ο s. Β e r r e t l1, Studien zum Isisbuch iη Apuleius' Metaωorpho· 
seη [TϋbingenJ 1931, 56 καi 58). Γενικόηεραν δι& ηiν ιlρχαίαν λατρείαν Μ. 
V a 55 i t s, Die Facl;::eln in Kultus und Kunst der Griechen, Belgrad HJOO (δΕν 
t() είδον) καΙ έσχάτως Μ. Ρ. Ν i 1 s s ο η, Laιnpen und Kerzen iιn Kult der 
Antike, Oρu5cula Aι-chreologica VI, 1950, 96 κέ. 

u 'Α ρ ιστοφ., Βάτραχ. στίχ, 313~314. Πρβλ. Γουδη, Ο/Εν{}' U.ν. 63. Περl 
τοίί χωρίου του 'Αριστοφάνους βλ. καl γ, Β u f f i e r e εν Melanges Victor 
Magnίen, Toulouse 1949, 12. 

4 Χ ρ υ σ ο σ τ., Εtς τό γενέ-&λ. του Σωτήρος «Πάντων οίiν σχιρτ<δγτων, σκιρτfι· 

σαι -&έλω Κ(lγώ, χορεϋσαι βούλομαι, πανηγυρίσαι {}έλω' χορεύω δΕ ου κι-&άραν 
πλήττων, ου -&υρσόν κιν&ν, ο\ικ αυλοUς έχων, ού δ~δας {ί.πτων, ιiλλ' ιiντί μουσικών 
Δργδ.νων τα τοίί Χριστοϋ σπάργανα φέρων ... Διό καi αUτU. Ερχομαι φέρων, ϊνα τfι 
αι'1τών δυνάμει iσχUν λόγων λαβω·ν μετ' ιiγγέλων εϊπω : Δόξα εν ύψίστοις Θεφ κλπ.» 
(Migne 56, 387). Ό ύπαινιγμός τοϋ κραδασμοίί των λαμπ&δων ε1ναι σαφής, δεν 

πρόκειται περί ρητορικϊΊς κορωνίδας. 'Ενδιαφέρων είναι καί ό παράλληλος ύπαινι~ 
γμΟς τfις Μεγάλης Δοξολογίας (~Εω&ινοϋ).'Ως πρός τας δf'!-δας=λαμπά.δας πρβλ. «δψ 

δουχίαν» (Γρηγορ. Ναtιανζ., Είς τfιν Καινriν Κυριακήν, όμιλ. 44,5 Migne 

• 

r-.:;J 

"' 
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Σήμερον συνηftίζεται νΟ: χινοϋν τοUς &νημμένους πολυελαίους, Οταν ψάλ· 

λεται ή J\1εγάλη Δοξολογία. Νομί.ζω, δτι tl συν1l&εια αϋτη πρέπει ν' &ναχθϋ 
εlς &ρχικήν τινα συvήD-ειαν κραδασμοί) λαμπάδων-ενν. κατΟ: τfιν ψαλμφδίαν 

τiiς Λfεγ. Δοξολογίας. ΈπειδtΊ δΕ 1l ψαλμφδία αUτfjς συνέπιπτεν ϋ.λλοτε πρΟς 
nlv όμαδικ1Ίν ε'ίσοδον κατrl τf)ν 8ναρξιν τfις λειτουργίας (βλ: &νωτ. σ. 288 
') ' " ) ; ~ ' ~ ~ ~ . ' ~ 

χε. , συμπεραινομεν, οτι πα .αιοτερον οι πιστοι εισηρχοντο εις τον ναον εκ 

τσϋ αL&ρίου, ψάλλοντες &πΟ κο ι νου τΟν CΕω-&ινΟν •ιy μνον χαl κραδαίνονη:ς 

λαμπάδας, τc)ς όποίας διεηlρουν βεβαίως άνημμένας κατ<Χ τΟ διάστημα τΥ]ς 

λr ι τουργ ία ς. 

ΚατΟ: ταϊ!τα δυνrlμεΗα να δεχΗώμεν, δτι 1'Ί συvήδ-εια τfiς τελετσυργικ-ϊϊς 

κιν1lσεω; τι7)ν πολυελαίων (=πολλών φώτων) άπστελεί τfιν Ciμεσον Επιβίωσιν 
τiiς μαρτυρουμένης παψl τοϊi Μεf}οδίου πράξεως, κω1,. 11ν ό Έω{}ινΟς "Ύμνος 

fψάλλετο παριl λαμπαδηφόρων, όμαδικιjjς εlσερχσμένων εΊς tC)v ναΟν (βλ. 
ιlνωτ. σ. 289) καl κραδαινόvτων τlις λαμπcJ.δας των, f~)ς διδασκόμε{}α τώρα. 

<Η λαμπαδηφορία αί)τη φαίνεται Οτι 1~πόνισεν Ενωρ{ς· Εν τούτοις 1'1 &πΟ κοι· 

νοU ψα/,μφδία τοϋ "Εωθινού Εξηκολούθησε μέχρι τοϋ 15ου α'ί. (Επl Συμε~)V 
Θεσσαλονίκης, βλ. σ. 2893) I, ι1λλ' &ντl του κραδασμοϋ λαμπάδων Εκίνουν 

flδη τσUς πολυελαίους, τiiς δΕ κινrlσεως τών πολυελαίων ιi συνή8-εια Επιζίl 

&κόμη-καl μετ1! ηΊν κατάργησιν τiiς &πι) κοινοϋ ψα/,μφδί~ς τοϋ Έω8ινσί1. 
Πιστοτέρα εlς nlν ιl.ρχαίαν τελετουργικ1Ίν μορφi}ν παρέμεινεν 1i μετU λαμ· 
παδηφορίας δ·μαδικ1l ε'ίσοδος καrU τΟ Πάσχα : δφη τών λαμπάδων Εξω (χει

σ(Jγρ. Ε-Uχολ6για), κραδασμΟς τών λαμπfίδων (Επιζι:Vσα παράδοσις) καl όμα-

1'iικJ~Ι ε'ίσοδος μεη! καθ·ολικfις ψαλμφδίας τό-ϋ «ΧριστΟς 'Ανέστη» (χειρόγρ. 

Ε-ίJχολιSγια), c'iντl τοίΊ <Εωθ-ινοϋ 'Ύμνου τιilν ϋ.λλων, τών Εξω τοϋ κύκλου τοϋ 

Πεντηκοσταρίου Κυριακ6Jν. 

Ση,ιιείωσις: Αί Ενταϋ-θ,α &ναπτυσσόμεναι Uπόψεις περl τfις μόρφiϊς τ1ϊς 

πηλαιοχριστιανικΎις λειτουργίας καl τοϋ χώρου της πρέπει νιΧ Εννοη·3οϋν Εντ(Jς 

τοϋ κανόνος τ-ίις πολλαπλότητας τι'Ον μορφι7ηι τiiς Π(f.λα.ιοχριστιανικfις λατρείας. 

Δ. Ι. ΠΛΛΛΑΣ 

36, (i12) καi «δ~δουχοί!μενον» (Γ ρ η γ ο ρ. Ν ι'ι σ σ., Εtς τΟ /iγιον Πclσχα, λόγ. 4 
l\Iigne 46, 681). 

1 Μέ.χρι σt'Ίμερον είς τ1iν Κεφαλληνία·ν κατU. τr\ν ψαλμrρδίαν τijς ΜεγfJλης ΔοξΩ· 
λΩγίος οί δUΩ χΩροl κατέρχονται τu)ν στασιδίων τω'\' καί σχtδ(\ν ένοϋνται (Δ. Λ ο υ
κάτου, Κεφαλλονίτικη λατυεία, Ά{}fιναι 1946, 168, 198). Λύτόfi·ι καl περl τi]ς 
κιν1]σεως τών πολυελαίu~_ν, 



ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΜΕΙΉΣ, ΙΆΒΡΙΗΛ ΡΟΔΓΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΠΡ!ΟΣ ΣΟΥΡΟΥΜΙΙΣ 

Α' 

Περl τού έν Κρήτη (1γίου Ίωάννου του .::.ενου, τού Οποίου )'Ί μνήμη 

τιμU:ται σήμερον διττώς, διχασθ·είσης τΥjς περl αUτού παραδόσεως, έδημο

σίευσα είδιχΎιν μελέτην 1
• Εlχον δ~ Uπ' Οψιν τάς τε έντύπους άκολου{Ηας τοίi 

ΞέJ,ου καl τοϋ 'Ερημίτου 2 καl χειρόγραφον έν Κισάμφ διασωδείσα~ 3
• ~Αφ~ 

ίκανών δ~ ηδη Ετών παρετήρησα δτι είς nlς &χολουηίας αύτΔς λαν{tάνουν 

συγγραφείς κανόνων μη γνωστοl U.λλως ως ύμvογράφοι. ΕΙναι δΕ γνωστΟv 

δτι μΕ τΟν δγιον 1iσχολ1lι~ησαν Uμνογραφικώς ~Α1-τώ1'ιος l'ραδωνίγος ~. 

Βενέδικτος ό Τζα)•καρόλος 5 καl δ γνωστΌς ύμνογράφος Λ1άξιμος μοι,αχός 

ι Ν ι κ ο λάου Β. τ·ω μ α δ ύ. κ η, Ό &γιος Ίωάννης ό Ξένος και ή δια{}ΊΊκη 

αύτοϋ, περ. '"'ΚρητιΧΟ. ΧρονιΧΟ.» Β', 1948, σσ. 47 -72 (μετΟ. δύο πινάκων)• εκεί και 

f1 σχετικ1) βιβλιογραφία. Κρίσιν της μελέτης μου δ F r. Η a 1 k i n εν ΑΒ LXVI, 
1948, σ. 283. τφ αlιτφ Ετει 19!8 άνετυπώi}η εν Χανίοις ύπΟ του άρχιμ. Τ ι μ ο

{} έ ο υ Π α π ο υ τ σ ά κ η, «' Ακολου&ία ΧαL βίος τού Οσίου πατρΟς 1';μ&ν Ίωά'\'''Όυ 

του Έρημίτου» so σ. 30 (+2) (εiς τό.ς σσ. 27-31 t';πλουστεύι1'η δ βίος). 
2 Περt τών άκολουfi·ιών Τ ω μ α δ ά κ η ς, 01Ε'\"&' &νωτ. σ. 48, σημ. 7 (δρα και 

τη'\' προηγουμένη'\' ενταϋ&α σησείωσιν) καl σ. 50. 
s Τ ω μ α δ ά κ η ς, 'Ένt}~ &.'\•ωτ. σ. 51- 52. 
.ι Οiiτος έγραψε στάσι ν γ' μακαρισταρίων -ψαλλομένων είς η)ν κ.οίμησιν τοϋ 

Έρημ("G"ου δπου ή άκροστοιχlς «'Αντώνιος ίερεύς Γραδωνt:γος τωδ». Πρέπει ''ά εtναι 

ό ύπΟ ~r ωά ν ν ο υ Βελούδο υ, Έλλ1]νων άποικία εν Βενετίιz., 1833, σ. 11 άνα
φερόμενος διδάσκαλος τfjς κοινοτικfjς σχολfjς Ένετίας «δ /(ρι)ς Ά1ιτώ1•ιος Γραδειιίγuς 

(sic) ίερεVς (1650)». 
s Τ ω μ α δ ά κ η ς, "Εν&' άνωτ. σ. 48, ση μ. 6 καl σ. 52. Εlς η)ν εκ Κισύ.μου 

χειρόγραφον «ΆΧολουfl·ία τόΊν άγίω'\' κi1ρ 'Ιωάννου τοϋ εν Κρ{ιτη κα~ τoii ,rίγίοη 
μεγαλομάρτυρας ΕVσταfJίου συνεορταζομένων τfi 20fi Σεπτεμβρίου ... » περιι.αμβανεται 

«0 κανι:Ον του μάρτυρος, οδ ή άκροστιχίς: άμαρτωλδς ίερομό,ιαχος Βειιέδικτος ό Τζω'

καρόί.ος». Τοϋ δ€ Έρημ(του έγραψεν ό Τζ. δύο στάσεις μακαρισταρίων μετ' ύ.κρο

στιχίδος άμφοτέρας «Βειιέδικτος ίερομό1ιαχος ύ 1'ζαι•χαρόλος;, Uι τρίτη στάσις κατ' 

άλφάβητον). Ό άγιορειτι:ι.Ος Χ('ϊJδιξ 762, 60 ίερaς μονΥjς ~ενοφώντος (ιη' αί. περι-

.. 
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Μαζαρaς '. Κατ& το παρελitον ίiτος, έπισκεφ{}ε[ς τήν !. μον1]ν τiiς Μεγίστης 
Λαύρας Εν cΑγίφ 'Όρει, δπου διασψζονται λείψανα κρητικα περl τοϋ άγίου, 

εύρον καl eμελέτησα το χειρόγραφον 572- EllO' χαρτψον τoii ιζ' α1ώνος ΕΚ 
φφ. 37 περιέχον« 'ΑκολουfJ-ία{ν) πλήρη τοϋ όσίου καl {)-εοφόρου πατρός 'ήμώ1' 
Ίωάννου τοϋ έρημίτου τοV λάμψω•τος έv τΠ νήσφ Κρήτη ... >>, έκράτησα δΕ καl 
Εκτενείς σημειώσεις. sEπl τii βάσει τοV κώδικας τούτου προβαίνω είς τ(nr 

διαχωρισμΟν τριών Κανόνων, γ;ν ό πρώτος είναι άνωνύμου ποιητοϋ κατ' 
άλφάβητον s' δ δεύτερος συνίσταται έκ τών Φδών α' I γ'' δ ι ι ε'' ς', ζ' η, και {t' 

(λείπει ή συν1]1~ως μη γραφομένη β' ψδη) καl φέρει &κροστιχίδα «ιiμαρτω

λUς ·ίερομόναχο; .Λ1aρκος Χαμ.εηjς». Τέλος ό τρίτος κανΟ)ν είναι άπλοϋν 
τριι{>διοv (ζ' η' καl {}') παραδίδει δ~ ώς &κροστιχίδα τΟ Ονοματεπώνυμον γ\•ω· 
στοϋ προσώπου «Γαβρι1)}. ό Ροδίτης». Τιiς άρχας τιίηΙτροπαρίων τών &)ς 

Ciνω κανόνων διατάξας Εκδίδω περαιτέρω. ~Επl τfi εύκαιρίg δΕ ταύτ-n Εκδίδω 

ιJλόκληρον τΟν μέι..ρι τοϋδε άνέκδοτον κανόνα τοϋ Δημητρίου τοϋ Σουρούμη, 
κυδωνιέως ίερέως, περl ού κανόνος Υlδη Εχω Ομιλήσει', κ4l δ όποίος σπου

Ωαίος είναι καl κατα τοϋτο, ώς τΟν δ.γιον άναγνωρίζων Εν Κυδωνίg δρά

σανrα. tΟμοίως Εκδίδω καl τΟ συναξάριον τοϋ ~Ερημίτον ·εκ τού αύ~οϋ άγιο
ρειτικσϊί χειρογράφου, η)ν Εχδοσιν τοϋ Οποίου Εi.χον προανq:γγεί/.ει 5 • Σημειω

τέον δτι τΟ συναξάριον τοϋτο είναι διάφορόν πως iών δια tG)ν ·-'μεταγενε

στέρων Εντύπων παραδεδομένων βίων τοϋ άγίου. 

Νϋν Ολίγα, Οσα δύναμαι σήμερον, ι9·U σημειό)σω περl τών tριών νέων 

ίJμνογράφων της έν Κρήtn φραγκοκρατίας, σί cΑ.ίοι συνεχίζουν τi}ν λαμπρrlν 
βυζαντινΥιν παράδοσιν τών κανόνων, χωρlς δμως νU είναι οί 'ίδιοι καl 
μελφδοί. 

λαμβάνει καt) .;l\-fακαριστfλρια ψαλλόμενα F-lς τΔν f:πι.τcί.φιον της αγιας δεσποί,•ης 

1'ιμ6'Ίν Θεοτδ:ι.ου Βενr.δίΧτωJ Τζαγκαρι'ιλοιΙ», Πρβλ. Σ π. Λάμπρου, Καη.ί.λογος Α', 
π. 68 καl προσ{}ήκην είς σ. 437. 'Εγράφη δ' ό κ{δδιξ ύπΔ Δημ. Σουρούμη. •ομοίως 
δ Χίi)διξ 1189 (Ι 105) της Μεγiστης Λαύρας, γραφεiς τφ 16!0 περιέχει έν φ. 16α 
έξ. «Μαρτύριον του άγίου Μάμα,•τος μεταφρασ-6-Εν εl.ς η)'' κοινΎjν γλώσσαν παρό. τοϋ 
ι'"' ίερομονάχοις Βενεδίκτου τοϋ Κρητός». Πρβλ. Σ. Ε U σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ- Σ π. 
Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, Κατάλογος, Paris 1925, σ. 198. 

1 Περί ού tδία Σ π υ ρ. Π. Λάμπρο ς, Mazaris und seine \Verke ΒΖ 5, 
ιsι_)6, σσ. 63. 73 και c. f~ 111 e r e Η u, I\faxinιus ό Ί\Μζαρις Εν Ecbos d'Orient 
2:~, 1924, σσ. 409- 410. 

2 Σ ω φ ρ. Εlι στρατιά δ ο υ· Σπυ ρ. Λ α υ ρ ιώτοl', Κατιi.λΌγnς τJ)'' Κωδί
κων Μεγίστης Λαύρας, Paris 1925, σσ. 85- 86. 

:J 'Ελλείπει τΟ τρωτάριον τι) riρχόμF-νον έ-χ. ταίJ Β. 

"'Κρητικά ΧρnνιΥ.fl» Β', 19!8
1 

σ. 52. 
Αύτό-fi·ι σ. 48, σημ. 8 (εν σ. 49). 
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<Όπως ό yράψας n)v κατ" αλφάβητον fχοντα &χροστιχίδα -όμvογράφος 
είναι άγνωστος, οϋτω καl ό άναγνωσ&εlς ύφ" f]μών .Λfδ.ρκος · ό Χαμετijς, 

χα&" Οσον τούλάχιστον EyOJ γνωρίζω καl i)δυvήftην να Ερευνrlσω, ούδαμό{}εv 
Ciλλoftεv τυγχάνει γνωστός 1

, πι{}ανώς δ" Ύιτο μοναχΟς τfις Εν Κυδωνίq τιμώ

σης τΟν &γιον "Ιωάννην 'L. μονfις τοϋ Γδερνέττου. 

Περl τοϋ δευτέρου Γαβριηλ τοϋ Ροδίτου σημειώ Οτι ούτος είναι γνω

στΟς Εκ της άλληλογραφίας του πρΟς Μάξιμον τΟν Λίαργούνιον, καl πρΟς 

Διονύσιον Κατηλιανον (1614-1616)' τοuς επισκόπους Κυ&1]ρων. ΊΌϋ Μα
ξίμου μάλιστα ύπr}ρξε καl μαΗητής 5 , κα{}c/Jς βεβαιοί rlμdς δ Βενέδικτος 

Τζανκαρόλος, ό Οποίος καl Ενέγραψε τΟν Γαβριr)λ ε'tς τΟν κώδικα τfίς ί. μονΥiς 

Γωνιiiς, μνημοσύνου χάριν'· Τi]ν προς τον Γαβριi)λ ΕΚ πολλών κωδίκων γνω

σηΊν Επιστολην του Μαργουνίου G Εκδίδω Εν τέλει εκ κcΟδικος τΥjς ~ε-Ηνικης 

1]μών Βιβλιοι~ήκης. 

ΔΕν νομίζω Οτι δ ύπΟ τσϋ Μελετίου Πηγ/1 καταγγελλόμενος πρΟς τΟν 

οί.κουμενιΚΟν πατριc.ίρχην 'Ίερεμίαν Β' τψ 1582 <<Διάκος τις Ροδίτης ... καl 
ρόδου καl διακόνου Πλείστον Οσον άπέχων ... >> &φορισ{}εlς ύπΟ της Εκκλησίας 

της ~Αλεξανδρείας όJς <<t'iβάνης, τοκοιΊ-έτης καl τοκοπράκτωρ ... >> 6
, δΕν νομίζω, 

λέγω, .δτι Εχει σχέσιν μΕ τΟν Γαβριήλ· διένεξις τοϋ διακόνου τούτου μΕ τΟν 

Μελέτιον τΟν Πηγϋ:v {Μ Επέφερε καl ψύχρανσιν tί'Ον τυχΟν σχέσεών του πρΟς 
τΟν Μαργούνιον, ϋ.λλλωστέ καl &λλο{}εν είναι γνωσταl οlκογένειαι Ροδίτου 

κα\ Εκ Κυκλάδων' ό δε Γαβρη)λ είναι &ναμφιβόλως Κρής. 

ΠεQl τοϋ Δημητρίου Σουρούμη αί εLδήσεις είναι περισσότεραι, διότι 

διάφοροι κώδικες γραφέντες ύπ~ αUτοϊi Εσcδ{}ησαν Εν Κρήτη και "Αγίφ "Όρει. 

ι Μετό. τ6·ν ε·v τέλει της ·ίJπU v.,τ. C b r i s t ~ Μ. I:J a r a n i k a s, Antho1ogia 
Grreca Carιninuιn Christianoruιη, Λιψία 1871 παρατε{Ι>έντα πίνακα. πληρέστερας 

κατ6.λογος βυζαντινών και μεταβυζα·ντιν<ί)\' ύμνογριί.φων εδημασιεύ&η ύπΟ c. Ε lll e
r e a u, Hymnographi Byzantini quoruιn non1ina in 1itteris digessit notn1isque 
adornavit-έ'' περ. «Echos d'Orient», τόμοις ΧΧΙ • XXV (1922 -1926). ·ο :ftme· 
reau οίJτε τόν Βενέδικτον Τζανκαρόλον, οι'Jτε τΟν Δημι'ιτριον Σουρούμην γνωρίζει. 

Ό πενιχρΔς κατάλογος του Ε go η \V e 11 e s z, Α histoι·y of Byzantίήe Music 
and Hyωnograρ11y, Oxford 194.9, σσ. 342 * 344 σταματιf εlς τΟν ιε' αlcΟνα, {}·c'ι. 
f1δύνατο δi:: •γό. έ:χη πλουτω{}·fj έκ της συν{]'Ι'}ως έν τέλει καταλ6γων κωδ[κω'\' (πολυά

ριfl·μοι τιΙJν Οποίων εξεδό{}·ησαν κατα ·τΟν μεσοϋντα αi{\)VU. 1<lμtί1ν) παραω'}εμένων 

πι.νr.ί.κων τG}ν &παντu\ντων μελcρδ(Ον καt ύμ'\•ογράφω'\', 
2 Κ. Ν. Σ ά{} α ς, ΝΦ, σ. 294. 
3 Πρβλ. «Χριστιανικη Κρ{jτη» Β', 1912, σ. 33. 
-ι Πρβλ. Ν. Α. Β έ η ν, ΔΙΕΕ ΘΊ 1926, σ. 87 καt C 11. Α s t ι· η~. <<ΚρητιχU. 

ΧρονικU.» ΓΊ 1949, σ. 233. 
5 «Χριστιανικ1Ί Κρήτη» Β', σ. 31. 
6 'Ι. Σ α κ κελί ω,, ο ς, Μ. Πηγa, Έπιστολαl. ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 44-. 
1 Σ π. Λάμπρος, ΝΕ 7, 1910, σ. 77. 
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<<Δημι]τριος ίcρεi}ς ό σόυροVμης &πΟ τΟ χωρίω• Άί.υκιω-·οV διd τ~)' δού

λεψο' δποi• l;'καμπ• εlς η)γ ύ.γίω' τω)τφ• μονι]γ, ι'fγουJ• δποV l/γραφε κάποια 

βιβλία καl ά.φιέρωσε αlπd είς η}1• μο1ΙJ)1• zω, έJ•α φαλυ}ριο1' ξηγητΟν καl 

!J.λλφ• φυλλάδα δ:roi• [χει μέσα η}1• άπόκαρσο' τώγ μογαχώ1• καl η)J' Πω•ι)1• 

αVπiJγ καl η)ν {)ω•'J)ν τώγ ίερομονάχωJ', τώγ ίερέων καί δ.ρχιερέων καl 

?iλλας έρμηγείας όπο·ι} Εfχει μέσα. ~Ακόμ-η Εfγραφε καί τΟ καπίτολο1• τοϋ μογα

στηρίου καl άΨακαίJ•ιαε και τΟJ! άπερασμέψογ κώδικα. Διd τούτο έγραψα)! οί 

π.αιέρες είς τΟ παρδ11 τΟ Qγομα α-Vτού ν~ μγημοJ•εύεται αίωγίως>> 1 • 

"Ο Λ.ημ1lτριος Σουρούμης «άJ•ακαίJ•ισε τΟν δ.περασμέJ•ΟJ' κώδικα» [1691 

περίπου] δν εlτα άνεχαίνισαν ι'ί.λλοι μνημονευόμενοι fκεί 2
• Είναι Επίσης ό 

Σουρούμης γραφεl•ς το·Π lου (ιζ' αl.) χώδικος τfίς αUτfίς μονfΊς «Πράξεις τώ1' 
r'i{'ίWJ' '-"·ίποστόλωγ καl η)γ μετάφρασt-J' τού έν ίεgομοJ-•άχοις καΙ πνευματι

κοίς πατράσι κυρίου Λfαζίμου [Καλλιπολίτου])>, δπου καl είς τi]ν σ. 435 )1 
σημείωσις : 

'Οκτωβρίου κς' ,αχ'-'ια' {1691} 
ηj χειρί ίερε1Jς Δημ1]τgιος 

σουρούμης Ή. 

~Εν τιi βιβλιοΗ1lχη tliς ί. μονllς τοϋ Εi•αγγελισμοϋ Εν Σκιr.ί11·cρ αναφέρε
ται δ Ί'Jπ' &ρ ι{}. 54 κώδιξ χαρτ. τοϋ ιζ' αL. γραφε\ς <<ύπΟ τοϋ έκ Κρήτης τr{J 
1681 φυγόJ•τος ίερέως Δημητρίου .Σουρούμη τ?] ι γ' 'lotΨίov 1UD8» ~. Ί-Ι 

φυγ1l αϋτη προφανώς είναι σzετιχ1Ί μf τ-fιν σχετικώς πρόσφατον κατrJ.ληψιν 
της Κρ1lτης ύπΟ τών Τούρκων. 

Έv άyιορειτιΥ.cτ) χcδδικι 762. 60 τfίς ί. μ. Ξενοφώντος εϋρηνται: 4. Τοϋ 
πω•οσιωτάτου καl λογιωτάτου l1• ίεροχω11άχοις κ1Jρ ΓαβgιiJλ τού έκ Κυδω

J-·ίας. ~Ομιλία εlς υ)ιι κοί,ΗψΗJ' τι]ς Αεοτόκου έ1' ηj κα11ωμιλημέηJ. Έν τέλει: 

Κόρογ οVκ [χω άείποτε τοV γράφει J' 

άλλ' αί αlσΠJ]σεtς άδυJ•ατούσιJΙ δμως 

Ίουλίοι; κ' ,αχ "'ι δ' ( = 16,91) τλι}μωJ• ίερε1Ίς ιJημι}τριος Σουρο1Jμης. 7. Δη μ ψ 

τρίο υ 2'ουρο{-'μη: Τgοπcίgια F.'/r.ωμιαστικd εlς τΟ γ τίμιο ν καl ζωοποιiΗ' σταυρόν". 

Κώδιξ τijς ί. μ. Μ. Λαύρας 1537 (λ47) περιέχει εν φ. 21 το έξijς 

1 Σόλωνος Ή ο γι ατζύ.Χη, 2:ημειu'ψατα iκ τ1]ς ί.::ρciς μον1]ς l'ωνιίίς, έν 
Χα,•ίοις 1931, σ. 5. ΤΟ σημε(ωμα εκ τοϋ κcδδ. 6 (ιη' αl..). 

~ R ο γ ι α τ <ς {_ί. Χ η, "Εν{}' δνωτ. σσ. 8 · 9. 
Αί>τιSι'}·ι σ, 5. 

~ Τρ{•q:;. Ε1Jαγγελίδου, 'Η νησος Σκία{}ος, fν Ά{}{jνως 1913, σ. 203, 
6 Δ ά μ π ρ ο ς, Κατάλογος Α', σ. 437 προσtt-ήκη ε!.ς σ. 68 του ι.tVτου τόμου . 



318 Ν ικ.ολάου Ε. Τωμαδάκη 

σημείωμα «Έ1' μφιi .Λfαρτίφ κfJ.' ,αχ ξ ( 166'0) ό έ1ι ίερεVσιν έλάχιστσς Δ ψ 

μιίτριος Σοvρούμης» '. Τέλος δ κώδιξ τijς 1. μ. Βατοπεδίου 103~. 14 γρα· 
φεlς τcQ 1768, έν φ. 141β περιέχει «Δημητρίου ίερέως Σοvρουμι] i!κ /(υδω
νίας ηjς Πρήτης εγκώμια εlς την Θεοτόκο ν κατ' &λφάβητο11>> 2

• ΤΟν άλφάβη

τον τοϋτον Εκδίδω ένταU-&α πρΟς πληρεστέραν γνώσιν τού ποιητικού €ργου 

τού Σουρούμη. Σημειώ δε δτι μόνον Εκ τοϋ βατοπεδινοϋ κώδικας παραδίδε
ται τΟ Επώνυμον Σουρσυμfiς άντl Σουρούμης, έσφαλμένον, άφοϋ dλλωστε ό 

κώδιξ είν.(t μετάγεvέστερος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Ε\ιστρατιάδuυ-Σπ. ΛαυριόJτοu, ΚατJ.λογuς 1 σ. 271. 
I Ε ύ σ τ Q α t ι ά δ ο υ.· Α ρ καδί ο υ Β α τ ο π ε δ ι\' ο υ, Κατάλογος, σ. ιε6. 

" ' 

er-· 

i 

Β' 

Τλ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ KEilllENΛ 

Ι 

'"Ανωνύμου Κανών κα-ι:'" άλφάβ1ιτον. 

'.{lδη α' (6;·ρ,~1' δωδ1ί·σας (Cσsi ξηρrίι•). 

• Απ έλω1ι lσότιμσς γεγονΟχ 
Β (i?.λείπει) 
Γijν τ,1γ φfJειρομέμηγ καταλιπcfJγ 

Δέμας έκδαμάσας1 Πάτερ, τό σ?η 

Θεοτοκίοv 

• Ελύ19η υj; Ε-ϋας 1] έν "Αδdμ άρd 

'S)δή γ' (ΣιΊ εt τΟ στερέωμα) 

Ζών νεκρός λελόγισαι ηj dποτάξει τσV σώματος 
'Ήστραψας τοίς τέρασι 1 φωτοφωη)ς δστις fjλιος 
θηααυρόν ώς l:'Jιτιμον Jj τών [(ρητών κληρουχία σε l:'χειι σοφέ, 
·Ίνα η)ν οi•ράγιόν κληροJΙομήαnς άπόλαυΌιν 

Θεοτοκίοv 

Κλίμακά σε, Ιlάναγνε, ό Ίακ(οβ έ{}εάσατο 

'S)δή δ' (Σύ μοι lσχύς, Κι'•ριε) 

Ααίτμα αφοδρόJ'ι πρlν έρυΙJ"ραίον έμέρισεv ό προφι]της ilfωϋσijς 
Μω9ητευη)ς τiρ με{Jιστάναι διδάξωιτι 

ΝαίωJ! noτS ΊωJ·aς #είφ πνεfιματι 

Ξέ1ιον έν σοί, μάκαρ, ώράfJη τεράατιοv 

Θεοτοκlον 

eιΟληv έν σο{ νVv τι)ν έλnίδα μου τίfJημι 

'S)δή ε' (ΦώτισοJ' ήμii.ς) 

Πύλφι η)ν στενην καl όδι)γ διελ{}ΟJJ' δσιε 

ΡόδοJι ώς λαμπρΌν 1j ΚρητώJι σε, Ιlάτερ δσιε, κληρουχία 
Σι[Jζεις τοiις έγ γl] 

Τlς έv συμφοραίςJ {}εοφόρε, έπεκαλέσατο 

Θεοτοκίοv 
4

Ύετ0ν fιμίν 1] τεκοϋσα τΟν ούρανδν 
' 'S)δή ς' (Ίλάσθητί μοι, ΣωτJjρ) 

ΦαιδρύJιεται τfj λαμπρf!, καl παμφαεί πανηγύρει σου 

Χερσl ποιμένας σοφέ, f),ηρίον Wσπερ τετόξευσαι 

Ψεκάδας είς γij1ι τοϋ σοϋ (]έσυσαι αίματος, πάνσοφε, φονε1Jς iJηρεύω1' ό σός ... 
Θεοτοκtον 

'Ως μόνην τών Σεραφε!μ. 
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π 

Κανιhν φέρων d.κροσtιχίδα 

«' Αμαρτωλος Iερομόναχος Μάρκος Χαμετfjς». 

'Qδrι α.' ('Ανοίξω τrJ στόμα μου) 

~ ΑκτίJ·α'μοι βράβευσοJι φωτοειδ1} άκατάληπτε, 

MotJJ}J' π)J' αίώνιον 

~Ανδρείως Επάλαισας 

Θεοτοκlο'V 

Ρύσαι "~}μiiς πάσης Βλίφεως 

'!)δη γ' (ΤοVς σοιΊς {'fιJ'ολόγους, Θεοrόκε,) 

Td σd κατορfJώματα, τρισμάκαρ, 
~Ως μέγας φωστήρ, Ίωάννη, 

Αύσιν τών άπείρωJ' μου σφαλμάτων 

Θεοτοκlοv 

Ού κέκτημαι δάκρυα 

'!)Μι δ' (Τiιν &νεξιχνίαστω') 

2έ τΟν άντιλ1}πτορα και βοηfJΟν 

'Ιατρείον liσυλω' παντοδαπών νόσων 

'Ένδον lJ' ηj καρδίq. σου, πάτερ σοφέ, 

Θεοτοκίοv 

Ρ'ίJσαί με, []αJιύμνητε, 

'S)δή ε' (Έξέστη τα σύμπαντα) 

Οί πόfJφ, μακάριε, τΟ σΟν καλούντες δJιομα 

Μυρίζουσι πάντοτε τd λείψανά σου, tiγιε, 

~ο βίος σου έJιfJ·εος, τd έργα σου παν{)αύμαστα 

Θεοτοκlοv 

ΝϊΨ κράζοντα δέξαι με, βοώντα μη dπώση με 

'S)δi] ς' (τijν f}είαν ταύτην καi πάyτιμο1') 

'Ακούων, πάτερ σοφώτατε, 

ΧριστοV τrp ε'ρωτι, δγιε, 

ΟVκ έχεις, Πάτερ, φιλόϋλον 

Θεοτσκlον 

.Ζέ μόνην φέρω, Ι!ανάχραντε, 

',{)δη ζ' (Παίδες 'Εβραίων lν καμί1ιφ) 

Μέρη σαρκΌς καταμαράνας 

'Άλσεσι, πάτερ, διατρίβων ώς φιλέρημος, τετόξευσαι cδς ζώον 

Ράως πληροίς τdς 'Ικεσίας 

Θεοτοκίοv 

Κλίνην, λυχνίαν καl παστάδα, σέ προέγcαψε 

~Υμνογραφικά καΙ 'Αγιολογικά Ίωάννοu τοϋ Ξένου 

'.Qδη η' (ΈπταπJ.ασίως κ(ί.μινοΥ) 

'Όρη βουνοVς καl φάραγγας διελ{fών, Πάτερ, 
.Ζμijι•ος λιπώ1•, μακάριε, 

Χαριεστάτην 01}μερον έορτf)1• σί φιλέορτοι 

Θεοτοκlον 

~ Απειρογάμως τέτοκας τΟν Δεσπότη ν καl J(ύριον 

'.Qδη {}' ('Εξέσrη lπι: τοϋτο δ ού!JανΟς) 

Μεγίστας άJJtιδόσεις παρd {}εοϋ, 

'Εξέστησαν άγγέλων -αί στρατιαί, 

Τίς άρα ούκ έξέστη, Πάτερ, βροτών 

Ηύλίσ/Jης πρΟς τdς ?J.νω, Πάτερ, σκηνdς 

Θεοτοκlσv 

.Σωηjρα ιί τεκοϋσα και λυτρωη)ν 

ΠΙ 

Τριψδιοv οlί ή άκροστιχ!ς 

«Γαβριfιλ δ Ροδltrις» 

'.Qδή ζ' 

Γέρας δόξαν τε τιμfιν καl πλσίιτον ρέο,ιτα, πάτερ κατέλιπον, 
'Αρρωστείας χειμαζούσης με τΟν li{JλιoJ• 
Βασιλεία f; ούράνιος έδό{)17 σοι 

Θεοτοκlον 

ΡVσαι, Δέσποτα, λιταίς ηjς κυησάσης σε 

'.Qδή η' 

·ι ' χ , • δ' , J'α τοJ• ριστον μοJ,ον κερ ησης τον κτίστην 

~ΊJρfJης, Ίωά1ινη, εlς τΟ ϋψος 

Αάμψον {}εαρχία ταίς καρδίαις 

Θεστοκlοv 

Οl'μοι, (Ο ψυχι] μου πανα{)λία, 

'.Qδή {}' 

Ρώσιν ηjς ψυχής, Χριστέ καl τοiί σώματος 

'Όρη καl βουνοί, πεδία καί φάραγγες Κρr)της αlvέσατε 
Λείίτε οί πιστοl τ,ij {}είq, τοV μάρτυρος σορr,_V 
"'Ισχυσας Θεοϋ τΟν νοϋν σου 

Τίς τών γηγενών έξείπει τεράστια 
• Η ζωαρχικη τριdς 

Θεοτοκlον 

.Σώσόν με, άγνη, fJεδν 1j κυJ}σασα 
ΕΠΒ1ΉΡΙΣ li1ΆΙΡΕΙΑΣ BYZANHNQN l;ΠΦΥΑΩΝ, "lτes Κ' 11 
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IV 

~σ ΚανΟΟν τοϋ όσίοv, οlΊ ή άκροστιχ~ς 

<<Δημήtριος άμαρtωλος tερεiις Σοvρούμης». 

'S)δi] α' (iίχ. Β' ΔεVτε J.αoi ?jσωμεν) 

Δεϋτε πιστοί, δεϋτε φιλέορτοι σ1]μερο11 , δεϋτε Κρητόηι δ Σύλλογος άJιευ

φημ}]σωμεν τών όσίωJ' τΟ κλέος, τΟν μέγαν ΊωάνJ'ην τΟν ιiξιάγαστον. 
eH τριφεγγfις τijς τρισηJ.ίου {}εότητος άκτίς, τΟν 11οϋ1' μου φώτισαν καί 

η) γ καρδία ν μου η) γ ζοφώδη, ί'ν' δπως τ(ηι fJείωι ΊωάJΙJ1ην έγκωμιάσαι σοι. 

Μαρμαρυγαίς η]ς ύπερφώτου Ελλάμψεως καταυγασfJείς, μακάριε, βίου 

τερπνότητα καί η)11 πρόσκαιρον δόξαν έκ βρέφους δ.πηρν1}σω, ΧριστrΖι 

προσέδραμες. 

Θεοτοκίοv 

eH τizν πηγJ]11, τr]ς άπαΟείας κυ1jσασα, τραυματισ{}έντα πά{)εσι, Κόρη 

ΟεgάπευσοJι καί πυρΟς αlωνίου, έξάρπασόν με, /(όρη 1?εοχαρίτωτε. 

·~δη γ' (Στε[!έωσον tjμiiς, Κύριε) 

Τ1]ς Κρήτης τΟν καρπΟ1ι νVν τΟν άμάραντωι, τΟ ρόδο11 τΟ εVοσμοJι τijς 

έρήμου, τijς άγνείας τΟ λαμπάδων, Ίωάννη11 τΟν {}ε'ίον εύφημήσωμεν. 

Ρω11νύμενος τt[J δπλφ n'j:ι η]ς πίστεως η)11 κάραν συνέτριψας τοϋ Βελίαρ, 

έν τfί ράβδφ τών άγώνω1ι σου καl αύτοV τdς f.1ιέδρας διεσκέδασας, 

'"Ιν' δπως σε γεραίρω ώς προστάτην μου καί ρύστην έκ πάσης με κατα

δίκης καί παντοίας περιστάσεως άπολύτρr;JσΟ11 , μάκαρ, το1Jς ύμJιοVJιτάς σε. 

Θεοτοκίοv 

~ο Λόγος τοϋ ΘεοV ό πρίν δόρατος ώρά{)η, Παρ#έ,ιε, δι • εύσπλαγχ1ιίαν 

έκ γαστρός σου σωματούμεJ1ος, διd ταυτό σε πίστει μακαρίζομεν. 

'S)δiι δ' (ΈJ.ι]}.υΟας /Jκ Παρ-{}έι•ου) 

Στερέωσαν κλο1'ουμέJ'ψ' η)1ι ποίμγην σου, δσιε, ι~πό τc{)ν πικρ<iJJ' έχfJρώ1ι 

νVν κα( δειJ'ώς κοιδυvεύουσωι, έκ χαλεπών κολάσεων παηοίωJ' καl {}λί

φεωv καί πικρiiς τυρανJ-•ίδος καί μάστι.γος. 

~ ΑΟόλωτον τΟJ' J•ουγ καί η)ν καρδίαι' έη}ρησας τοV βίου συiιχύσεως καί 

i.'ξω κόσμου γε1tόμε1ιος έκ βρέφους, μακάριε, δι' δ &Ί•όtΚΟJ' τι)ν τοϋ flι,εύμα

τος χάριν, πάτερ, εl'ληφας. 

Μεγάλως σε ό Χριστός, {}εοφόρε, έδόξασ.ς;· η}Ι' _f(ρ1]τφ• γdρ 1-lπασαν 

ναών άγίων έπλήρωσας, Οηως έκόαμησας, δι' δ συμφώνως σε, πάτερ, έ11 

αύτοίς τε ιιi:iν σε γεραίρομεν. 

Θεοτοκtον 

"Ανέτειλεν έκ γαστρός σου, Ιlαρ{fέι•ε, ό lίδυτος fjλιος καl άπασαν την 

οlκουμέJ•ην έφώτισε καl τΟ σκότος €λυσε, n)11 δ.χλύ11 έδίωξε τώ11 δαιμόνων 

και ήφάνισε. 

ι : 
! ; 

Ύμνογραφικύ. r.αί 'ΛγωλογικU.. 'Ιωάννου του Ξένου 323 

's;Jδi] ε' (Ό τοϋ φωτός χορηγός) 

Ρϋσαι παντός πειρασμοϋ, πάσης κακίας καl ΕχfJρώ11 στάσεως νόσω11 δει

νώv ταίς σαίς ίκεσίαις καl πάσης άπειλιjς τοVς έν πόfJφ σέ νVν γεραίροντας. 

ΤΟν κόαμογ, πάτερ, λιπών, καl τd τοV κόσμου παριδWν tiπαντα, ηjJι δό

ζαν καl πλσVτωι καt πάσας τdς ματαίας :ιjδονdς τij) Χριστψ Ον έπόfJεις, 

σοφέ, JjκολσύΠησας. 

·Ώς νουνεχi]ς &J.ηf}ώς καl έμπειρότατος, σοφέ, εμπορος, πaσαν τΥjν οVσίαν 

&πέδωκας· ihJ11]σω τΟν Χριστδν τΟν lίϋλον πλοVτον και μαργαρίτην Εντιμον. 

Θεοτοκlοv 

ΑVσοJι κακώJ' με πω.Λ.ων άμαρτιών καl πειρασμών, Δέσποινα, ταίς σαίς 

ίκεσίαις καl πάσης τcUv έχ{}ρών έπιβουλijς. Σε γdρ έχω προστ4την καί βοη

f10ν έJι Ηλίψεσι. 

'.Qδή ς' ('Εν ι~βί•σσφ πταισμάτωι') 

eΟλοτρόπως Πε/[J εύηρέστησας, μάκαρ ΊωJ.vνη, δι' δ σε έδόξασε ταίς 

τών {)αυμάτων λάμψεσι έν η] Κρι]τn καi πiiσι τοίς πέρασι. 

.2ύJ' ταίς ϋ.νω δυ,,άμεσοι, δσιε, νϋv χοροβατών εlς τά ll"vω βασίλεια 
ύπερ ιjμώ1ι ίκέτευε, τών ε,, πίστει καl πόΗφ τιμώJττων σε. 

"Ιδού, πάτερ, τά τέκ11α σου σιJμερογ έ1ι ηj σzj μω•zj συνηγμέ1ια γεραί

ρουσι, σύν φιλεόρτοις τάξεσι, σοV η)J' {fείαν καί πάνσεπτΟ1' κοίμησιν. 

Θεοτοκίον 

'Ελει]μο,•α Λόγοv ι) τέξασα, τοVτον κα{}ικέτευε του έλειjσάί με καl ρV

σαι η]ς κολάσεως καi ζωιjς κληρονόμόν ποt1]σαί με. 

'S)δfι ζ' ('Α~·τί-{}εον πρόσταγμα) 

Ρημάτω1ι ό ψffόγγος σου καl τών {}αυμάτων 1} χάρις ιj έν{}εος η)ν [(ρήR 

την πiiσα.11 έπλησε, πιστούς δε έφώτισε καί κατελάμπρυ1'εν αί'γλη ηj τοV 

πιιεύματος, κύριε ΊωάJΨη, όσίων καύχημα. 

Εlς δόξαν καί αί'νεσιν του ποίητου σου, η)ν Κρήτην έ11έπλησας ναών 

δ.γίων, ΠαJ'όί.βιε. eΗμείς δέ σ1}μερο1ι η)ν {}είαν μ11ήμην πιστώ.; έπιτελοϋντες 

κράζομεν: 'Άγιε, σώσον τοVς σε γεραίρογτας. 

cΥπέρ τών τελού1ιτω1' σου την {}είαν μ1ιήμην, μ1) παύση δεόμενος καί 

πάντων τώ11 ύμνούντωΙ' σε, ρuσ /JΥjναι κολάσεως καί πάσης κατακρίσεως πά

σης έχΠρών στάσεως, κύριε Ίωάννη, f(ρήτης τΟ καύχημα. 

Θεοτοκlον 

.Ξταγόνα μοι Ομβρησο11 δακρύ(ωι, δπως, Ιlαρι'J.έJ•ε παvrJ.μωμε, κλαύσω 

τdς άμαρτίας μου πικρώ;: κα( ΠJ.Qάσχ!} μοι αύτώv τιjιι rf.ψεσιν κα{ λύσοι ό 

υίός σου, ό rl)ν εVλογητΟς καi ύπερένδοξος. 

'S)δη η' (Tfj καμίνφ πυρΟς) 

.2έ τΟν τijς Κρ1}της βοη{}όν, τώ11 Κυδώνων τΟν φρουρΟν καl τό1' προσ

τάτην, τών πιστών καί νοσούντων, τΟν €μπειρον lατρόν, ϋμνοις έγκωμίων 

γεραίρομεν καl δ.νευφημοVμεν, κύριε 'Ιωάννη. 
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Ούρανομήκης άλη{)αJς καi άκράδαντος φανε'ις στϋλος, παμμάκαρ, καl 
άσάλευτος πύργος τοίς πειρασμοίς τών έχ1?ρών dποκρούων τd i:'>-•εδρα ταίς 
σαίς έναρέτοις πράξεσι, {)εοφόρε. 

"Υπέρ 1jμών τΟν λυτρωη]ν {}εδν πρέσβευε, παμμάκαρ ~Ιωάννη, τοV ρυ
σfJJjναι κινδύνων καi νοσημάτων πικροjν κα{ πrΗ•τοίας περιστάσεως, τούς 
τψ /}είφ τούτφ ναφ σου προσφεύγοντας. 

Θεοτοκlοv 

Ρώσίν μαι δίδου καi lσχVv καl ά1ιδρείαν κατ' lχfJρών τών έκζητούν
των άπολέσαι με, Ολως πεποιfJότα εlς σέ, πρεσβείαις δέ aV άφάνισον τού
τους, Παναγία, έλπlς δ.πηλπισμένων. 

ΌQδή -{}' (Άνάρχαυ Γεννήτορας) 

"Οσίως τΟν βίον σου, παμμάκαρ, έπετέλεσας, τών όσίων ζηλώσας τά 
κατορ{}ώματα, δι' 8 aV όσίοις χορεύεις έν ούρανοίς καl πά'σιν άγίοις καl 
πρεσβεύει ς τcp κτίστυ σου ύπiρ πάντων τών τιμώντων σε. 

'Ύπερ τijς πατρίδος σου τijς ταπεινής καi τλήμονος, μή έλλείπης πρεσ
βεύει ν τΟν μόνόν εϋσπλαγχνον, μάκαρ ~Ιωάννη, ί'ν' Βπως ταίς σαίς εVχαίς 
συν εχούσης ρυσ{}fi· κακώσεως καl παντοίας έχ{Jρών στάσεως. 

Μονήν τήν άγίαν σου ταύτφι, πάτερ πανόλβιε, και τοVς έν αύτφ έκτε
λοϋντας την {}είαν μνήμην σου καl δοξολογοϋντας καl ψάλλοντας εVλαβώς 
καl δ.παν τΟ πλij{}ος τiJς πανηγύρεως έκ παντοίας βJ.άβης λύτρωσον. 

''Ή Κρήτη εύφραίνεται κηρύττουσα τά {}αύματα, κύριε ~Ιωάννη, καl κα
τορ{}ώματα καl δοξολογεί εύχαρίστως τΟν Λυτρωη}ν, τΟ11 δι' εύσπλαγχνίαν 
έαυτοϋ παρασχόντα ταύτη τοιοϋτον φύλακα. 

Θεοτοκlοv 

~ε μόνην ό δουλός σου έπικαλουμαι, Δέσποινα, η)J' έλπίδα μου πδ.σαJι 
καί καταφύγιο1'1 δπως ταίς σαίς ίκεσίαις και δι' εύχώ11 τού ~Ιωάvνου ρυσ{)ώ 
ό πανά{)λιος τής με11ούσης με κολάσεως. 

v 
Κώδιξ l. μ. Βα<οπεδίοv 1038 (Xae•· ε •. 1768). 

(' Αρκαδίοv- 2ωφρ. Εύστeατιάδοv: Κατάλογος σ. 186). 

1416 Δημrι•eίοv ίεeι!ως Σοvρούμη' τοϋ έκ Κυδωνίας •fiς Κe?ί•rις έyκώμια 
είς •iιv Θ(εοτό}κοv κα .. άλφάβητοv• yo<, 

• Α1ιυμvήσωμεν συμφώνως πάντες οί έπι τijς γiJς 
ούρανων τΤj)' Πλατυτέραγ, αΠτη κόσμου γάρ έλπίς. 

1 Ό κώδιξ κακώς : Σοveοvμη. 

142a 

1428 

... 
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Βάτον τr)ν μη φλεγομένην, fj1ιπερ εlδέ .Λfωϋσijς, 
περι 'ί]ς βofj. και φάσκει καl τd ff-αύματα αύτiJς. 

Γαβριήλ βofj. τΟ χαίρε πρΟς αVτizν και η)ν ύμνεί, 

και τizιι σύλληφιν μηνύει τοϋ υίοϋ και προσφωνεί. 

Δευρο, λέγων, ώ Παρ{J.ένε, ύποδέχου τΟν υίόν, 

τΟ1' dπάτορα έν τψ κόσμφ ύπΟ σοϋ δε γεννητόJ'. 
'Έλευσις του Παναγίου Ιlνεύματος έ1' τfί γαστρί 
εlσελεύσεται, Ιlαρ{}ένε, καl ή μήτρα οϋ φ{}αρεί. 

Ζώντων καl νεκρών ύπάρχεις ποιητfις καl λυτρωτι]ς, 
πρΟ αίώνων έγνωρίσf1ης καl τοϋ 11όμου ποιητής. 

''Ή παστdς τοϋ βασιλέως, χρυσοπόρφυρος χλαμύς, 

πόλις περιτειχισμένη μετd δόξης καί τιμijς, 

ΘεΟιι λόγογ σαρκω{}έvτα έξ αίμάτωJ' σου άγνώιι 

του πρεσβεύει ν μ1) έλλείπυς ύπέρ τών χριστιανώ11 • 

'Ίδομπ· βροτοί, ΙΙαρ{}έ1ιε, καιΨΟν Ο·αϋμα και φρικτόν, 
τU}I ΘεCη έκ σου τεχ{}έντα και ')'Ε11όμε1ΙΟV βροτόν. 

Κλίμακα σέ είδε πάλαι, ib Παρ{}έγε, Ίακώβ, 
τοVς βροτοVς dναγαγοϋσωι dπΟ γιjς πρΟς οVρανόJ1 • 

ΑίΟος rfJφ{}η ό συντρίψας δύ1ιαμιν τι)ν του έχι?γ~οϋ, 

καi παη}σας καt ύλέσας δλην τΥ;1ι βουλf]ν αVτoii. 

Μωϋσιjς σε προεώρα βάτον έ"χουσαγ τΟ πVρ 

έJΙδογ και μ1) κάιομέ1ιην έν τfj κα{}αρif. γαστρί. 

Νόμου σV τΟν νομοδότφι dπεκύησας, σεμΨt}, 

και τοϋ κόσμου τΟν τροφέα σV έ{}ι}λασας, άγιιι}. 

Ξέγογ {}αυμα πώς παρ{}ένος έτεκες υίόν, σεμνή, 

κι~ έμεινας πάλιν παρ{}έvος ώς πρΟ τόκου καl άγ111j. 

Οί προφijταί σε, Παρ{}έγε,·· πάντες ί'δον νοερώς, 
1ίμείς δέσε καl προστάτιν έχομεν {}εοπρεπώς. 

Πiiσα φύσις τών άγγέλωv έξεπλάγη {}εωρών 

τόJ' άπρόαιτον σl} μήτρcι: γεJ'όμενον προσιτόν. 
Ράβδος "Ααρών, Ι!αρ{Jένε, προεμ1]νυσε σαφώς 

τΟν σΟν τόκοv άπειράνδρως, Ον έγέννησας φρικτώς . 
.Ξτυλος του πυρός, ΠαρUέιιε, προεμήνυσε σαφώς 

1}μiiς όδηγουσα άνω πρός τοϋ ούρανοV τΟ φώς. 

Τράπεζωι Ο·είαν του λόγόυ άρτον φέρουσαν Χ( ριατΟ )ν 

σε γινώακομειι, Ιlαρ{Ηνε, καl τροφέα των πιατώJΙ, 

~ΥπΟ η)ν σήν σκέπην, Κόρη, καταφεύγομεν ήμείς, 

και βοώμέν σοι έJΙ φόβφ, Δέσποινα, πάψτων έλπίς, 

φύλαττε και σκέπε πάντας τοVς προστρέχωιτας έν σοί, 

καl βοώγτας του άγγέJ.ου τΎ;ν χαρμόαVVΟ1' φωνήν. 
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V "" ? ? Ι Ι 
Δ.αιρε παναγια κορη, παναμωμητε σκψ'η, 

χα-, δ' .. , ' ~ ' • ρε εσποινα του κοσμου, πω•ακηρατε, αγ1'1J· 

Ψάλλομέ'' σοι παναγία και ζωαρχικ1) Τριάς 

καl ύμ,ιοϋμέ1' σοι άπαύστως σVν τzj κόρη .Διfαριάμ. 

"'Ω πω•τά1•ασσα ΙlαρfJένε,- 1] γεν1'1}σασα Χ( ριστό )1ι, 
αύτόγ, Κόρη, έκδυσώπει ύπiρ πάντω1ι τών πιστώ1•. 

VI 
Ί. μ. Μεyίσ<ης Λαύρας κώδιξ 57 2 Ε11 Ο (ιζ' αl.). 
(ΕVοτeατιάδοv- 2π. Ααveιώτου: Κατάλογος οσ. 85 · 86). 

.Σ'υναξάριον ·Avlov 'Ιωάννου <οϋ Έρημίωυ. 

ΟVτος ό δσιος παn)ρ 1jμών ΊωάJΙι•ης ύπίjρχε γέ1ηιημα καl {}ρέμμα 

η'jς Αίγύπτου μετd καl lίλλω11 τριrί.κω•τα t!ξ, οί'τοιες άJιαχωρι)σαJ•τες δι~ &γιί

πφ• Χριστοϋ άπΟ n)J' πατρίδα τωJ1 1}λ{}ωι είς τιjγ Κύπροι•, καl έκεί είς Uλί-

5 γας '~]μέρας έβγι'jκεν 'lj φ1)ι:η τωιι εlς δλην η)ιι γι'jσωι, καl συγέτρεχω' πολλοl 

καl ούδεlς αύτών έφευγεJι χωρlς 1'ά (bφελη/JΠ ψυχικd. καl σωματικά· πολ-

ι. ... ενεις κ ι κακως εχοντας εu·εραπευον- εις αυτψι ι.οιπuJι τηγ 11 ι'j-'ου'ς γα'ο α'σ{}· • α' - " '-Q ' ' ~ ' 1 ' 

σον - J(' ~ ' ' "' ' ' ' της υπρου ευρισκωιτο και ετεροι τριακοντα ενψεα Πατέρες, εlς διαφό-
' , - 1 ' ρους τοπους ασκητικως ποι.ιτευομενοι. Άκούσαντες δέ καl αύτοl τJ]ιι άρεη)J' 

JΠ τών ~οσίων ύπι'jγον καl ένταμώ{}ησαν μετ' αύτώJΙ και Sζων ζω1)1' έι,άρετοJι 

καl άσκητικήν· πάλιν δΕ φεύγωιτες άπΟ n)J' Κύπρο1ι ήλfJ'OJ' εlς η)1ι ~Αττά-

λ ••-cΙ "λλ' 0 ειαν και εκει ευρηκασιιι α ους εικοσιτεσσαρας Πατέρας, οί όποίοι 1jιιώ{}'η-
σαιι uετ~ αύτώ1ι κ ' α~ ' ' " ~ ' JI ' , αι υτοι, και εγινει• ο χορος τών ατερων έ1'ε1'1}ΚΟJ'ία 

έννέα J(αl uη' {}α ' "' δ' " ~ ' ' δ ' -. , υμασητε οτι εν ησαν εκατον σωστοι· ιοτι εlχο1ι τΟν Χρι-

15 στΟν διd α). ' ~· "" 'λ ' ' Δ ' δ' κεφ •1]1', ωστε ησαν πα ιν εκατον. ιατριψαντες ε δλιγον καιρΟJ' 

' ~Α 'λ 'λ ' ' εις ττα ειαν, παρεκα ουν τωι Θεον νd το1Jς όδηγήση είς τόπογ άρμόδιοJ•, 

rΕστε νά μι) τοVς βλέπωσιν οί ?iν{}ρωποι καl τοVς δοξάζωσι· διότι πολλιλ 

7μουσαιι οι αν ρωποι του τοπου εκειγου. Βλεπωγ ό ΘεΛς 1:Ον πό-τοVς εlιφ1 - c " {} - ' ' ' ' 

Πον Ον εlχοJ' νd 1/συχάσωσιιι, ώδήγησεν αύτοVς νd άναχωρήσωσιγ άπΟ τl; 1; 
2Π Άττά).ειαν καi 11ά έλ{}ωσιν εlς η)ν f(ρ1jτην, καi έμβάντες Ολοι εlς fιι καο(ί.

~ι~v ljλ{J-ov εlς Ολίγας ήμέρας εlς υjν ποΠουμέ1'ην Κρ1}την· έτυχπ• δμ~ς 
εναν · " '' ~ λ ' ' δ' 'δ '{} ' τιος αvεμος οτε επ ησιασαν και ει' η υνη ησαν γα άράξουσιJ', έκο•δύ-

νευσε δΕ vd συιιτριφ{}fj καl. τΟ πλοίον· καl τοϋτο δλον γέγοι•ει•, ϊδα δείξη ό 

ΘεΟς η)ν δύι,αμίν του εlς τοVς Κρι'jτας, δτι πλειότερον δύναται νά βο1;Π!] 
2.5 τοVς δού).ους του μέ fν κο,αμάτιον ραβδίον καl ράσωι, (κα{}Wς {}έλετε άκού

σει δτι Sκαμειι είς -τδv 'Άγιον Ίωάννην) παρ' όσον δύναται σπαfJία καl κοι•

τάρια, τd όποία έκεί μεταχειρίζοJ•το. f(αi έπειδη λοίπΟν δέJ' 1jμπόρουν άπΟ 

... 
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ιόν πολύν tJ.νεμον νd πιάaωσιν εlς τ1)ν Κρήτην, Εδραμον εlς τΟ άντlπερ_α νη ... 
σίδιον όνομαζόμενον Γαϋδος, τΟ δποίον εlναι μακράν άπδ τήν Κρήτην μf .. 

30 λια τεσσαράκοντα, καί έκεί έμειναJΙ fιμέρας κδΌ Είτα διd προσευχijς τών 
ίiγίων έγινε πάλι11 μεγάλη γάλ1}1ιη, καΙ. τότε oi Ο.γιοι έμβάντες εlς τΟ πλοίωι 
"{} , τ7 , Θ 11 •ι ~ Θ ' ' δ r:: ι ' "' ~τ , Ψ· ·ον εις ΔρητηJ'. "'ει.WJΙ ομως ο '"'εος να Οςαση τον αγιον _l_ωαννην και 
γd φαJΙερώσυ εlς τοVς &ιι{}ρώπους η]ν άρετ:ι}ν του, τΟν έσκ.έπασεν έκεί δποv 
έκοιμiiτο, και δεν είδον αύτΟν οί άδελφοl δτε έφευγαν. 'Έμεινε ί.οιπΟν έκεi 

35 εΙς τι)ν Γαϋδον καi τοϋτο {μαν, ώς ε!πομεν, {}έλημα Θεοϋ διd νd γενfί το 
παράδοξον καl φοβερΟν {}αVμα, δπερ θέλετε άκούαει. 'Αφοϋ λοιπΟν έβγι'j
καν οί εύ).ογημέιιοι Πατέρες είς η]ν Κρήτην άνεζήτησαν τΟν 'Ιωάννην, καl 
τψ τι'jς άγάπης καl έλπίδος πό{}φ 81ι είχον εlς τΟν Θεόν, έατά{}ησαν μετά 
πίστεως μεγάλης καl Εφώ1ιαξωι άπδ τη,, Κρήτη ν έως εlς η] ν Γαϋδωι, <<άδελφε 

,10 'lωάνJ•η, έλ/Η: πρΟς 1}μiiς (Ί.φόβως καl ιπ) δειλιάσης». J(αl ό Ο.γιος έρχεται 
με μεγδ.λην πίοτιν εlς τ(ηι αlγιαλύν, καl κάμJ'WJ' τΟ αημείΟJ' του τιμίου 
σταυρου, καl /lπλώσας τΟ ράσο του είς τd {ίδατα τijς {}αλάσσης, καl {}-έσας 
υjγ ράβδοι• α'ύτου ο)ς κατάρτιοJ' καl τΟ fjμισυ το·ίi ράσου του ώς liρμενογ, 
προσηύχετο μέ πίατιγ νd τΟν ύδηγ1}σπ ό Θεδς 1•d περfί.ση άβλαβl)ς είς ΚρJί-

45 τφι J'd &πολαύση τοiις άδελφούς, ~ομοίως και οί lίλλοι llατέρες προαηύ
χοντο μετd πίστεως ί'1ια τύχωσι τδ ποf}ούμενοJι. Καl πάλιν δ 'Ιωάννης 
ποιώιι τι) ση/ιείοJ1 το·ϋ τιμίου σταυρου, καl λέγων τΟν Ο.γιον σύμβολον καl 
liλλα κατανυκτικιί, φαλμοiις καl τροπάρια, καl. σφραγίσας τδ1ι αίγιαλδν τf{l 
σημείφ τοϋ τιμίου σταυροϋ, ά1ιέβη έπάνω εlς τΟν μανδύαν αύτοϋ καί, ω 

50 του ,{)αύματος, Ιjρχιαεν έν δι,όματι του J(υρίου νd πλέη τη,, tJάλασσαν, καl 
οϋτω πλέων και ψάλλων Sτρεχεν άδιατάκτως πρΟς τοVς άδελφούς. J(α'ί φfJά· 
σας ό !lγιος είς η]1ι Κρ1}την l!δωκεν αύτip ό πρώτος τώJι άδεJ.φών την δε· 
ξιάιι, καl άσπασάμεJ'Ος αύτΟν !lπαντες οί άδελφοί, l!ψαλλον· «Τψ συνδέσμφ 
τι'jς αγάπης συνδεόμενοι οί ά1ιάξιοι τij) δεσπόζοντι τrλJν ϋλων έαυτοiις Χρι~ 

55 στψ άνεfJέμεΒ-α, εύαγγελιζόμενοι πiiσιν εlρήνην». •Ώρq. τρίτn τfjς ήμέρας 
Ιίρχιαεν ό iiγιος νά πλέ17 &πΟ τΔ νησίογ τijς Γαύδου καl ει~ς την lκτην 
l!φ{}ασεJ' εlς η)ν Κρ1}τφ• ά.βλαβ1)ς καΙ άκύμαντος. Άφοϋ λοιπΟν εύφράγ{)·ψ 
σωι οί &γιοι Ιlατέρες διά 1.δν {}αυμαστι)ν έρχσμΟν τοV <1γίου 'Ιωάννου άπU 
η}ι' Ι'α·Vδωι είς η)1ι Κρ1)την (Ί.1•έβησα" lπά1•ω είς τU όρη καt βουνd πρΟς τΟ 

(jO 1·ότιον μέρος τι'jς J(ρήτης διd γ(} εϋρωσι κω,f:ν σπt}λαιον· όνομάζεται δi αύτΟ 
τijς μεγάλης Πέτρας τοϋ Χάρακας, είς χωρίον λεγόμενον Άζωγυρέα. Καl 
έκεί l!μειγωι ήσυχάζογτες καl προσευχόμενοι. ~Η τροφ1} τωγ {zτο άπΟ ακινό
καρπον καl κεράτια καi χόρτα τijς γJ'jς. Άλλ' έπειδη τΟ σπι}λαιον ήτο μι
κρΟν καl δεν έχώρουιι Ολοι, -έμοιράσΟησαν εlς δύο, καl οί μkν λς'. έπέρα-

65 σαν άJ•τίπερα τοϋ ποταμού, είς fν απ1}λάιον οί δέ λοιπο( έμειναν είς τΟ 
πρώτον σπtJλ-αιοJ' έφ' δρου ζωfjς αVτών εlς τd όποία σπήλαια εύρίσκοντυ.ι 1:d 
ιϊ.για αύτώ1• λείφα1•α τιμώμενα ύπδ τών πιατώ1ι. "Ο δΕ &γιος '1ωά1ινης φι-
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λr]συχος όJν και τιjς μοναξίας έραση];ι μόνος μόvcρ Θεφ προσευχόμενος έπι-

1Jύμει τf;ν μοναξία11 • ~ΑρχίζωJ' δέ νd φανερώνη είς τοVς άδελφοVς η)ν γνώ-
70 μην του, έζ1jτει συγχώρησιν vd άναχωρ1)αυ· οί δέ άδελφοl άκούο1ιτες τοVτο 

έλυποVντο πολλά, άλλd βλέποντες τΟ άμετά{}-ετον ηjς γνώμης αύτοV καl μη 

fJ.έλοντες Εδωκαν αύτ(jj Ο.δειαν νd άναχωρ1jσυ. J(αl ποο}σαντες παράκί.ησοι 

καί έκτενJj δέησιν προσηύχωιτο. «Κύριε ΊησοV Χριστέ ό Θεός ήμώ1ι, έπειδ1] 

~Ιωάννης ό 1]μέτερος άδελφός μέλλει vd άναχωριJσn απΟ 1jμfiς, όδήγησωι 

7.5 αύτδν νd περάσυ τι)ν ζω-ι}ν του έν εlρ1}νη καl fισvχίq., καl &ξίωαον ήμΠ.ς, 
δέσποτα τών άπάντων, η)ν ήμέραν κα{J.' fjv ή χάρις σου οίκονομ1}σει γrl 

πληρchσn ό είς έξ 1}μών τΟ τέλος της παρούσης ζωijς τfί αVτfl 1}μέρq. ,,α δch

σωμεJ' τΟ κοινδν χρέος -ιijς μεταπτώσεως πάντες καl σύναξαν ήμάς σVν αύrψ 

είς-η)J' οVράνιόιι σου βασιλείαν, i!ιμ1}ν. Kai μετd την εVχ1)ν έβαλεν ό rlγως 

80 'Ιωάννης μετάνοιωι καl άνεχώρησεν άπό njς άδελφότητος. 
Καl τίς δύναται νd διηγηfJ;ίj τί κακοπά1Jειαν έπέργα είς έκεί1ιον τόι• 

τόπΟ11 ; cH δέ τροφι) τοϋ άγίου ήταν τΟν μέιι χειμώ1ια άπδ χόρτα njς γιjς τΟ 
δέ καλοκαίριον άπδ σχινόκαρπον καl άγριοκεράτια, ζών ζωην άγγελικt}ν, μέ 

όλονύκτους προσευχdς ύπέρ αύτοϋ καl τώιι τοV λαοϋ άγνοημάτων. ~Από η)ι• 

8.5 τόαη1• δt σκληραγωγίαν και κακοπά{}ειαν δεν ήδύνατο νd στέκn πλέο1ι όρ{}δς 
άλλ' έπερπάτει κυρτδς ώ; κτijνος. Καί μία τών ήμερώv, τzl ςΊ τοϋ 'Οκτω

βρίου, ϋτε καί ό Θεδς έμελλε νd τΟν δοξάσn, έβγιjκε νd εϋρn την συνειfJι

σ,ιι.,ένην τροφfιν, καl έπεριπάτει, cίJς εί'πομεν, ώς ζώον τετράπουν. Άλλ' εlς 

ποιμ1)ν προβάτων νέος έπιηjδειος εlς τό τόξον, πορευόμενος είς τόν λόγγο1ι 

.90 ζητών νd εϋρn τίποτε κυνήγιον, και lδΟJν τΟν άγιον ένόμισεν δτι 1]το ζώον. 

'Ό{}εν διεύ{}υι'ε τδ τόξον καi έτόξευσεν αVτδν εlς τt)ν καρδίαν' εύ{}Vς δk δ 

δ.γιος γνωρίσας δτι τόν έ1Jαιιάτωσε τό βέλος έκαμε προσευχijν εlς τόν Θεόι• 

νd τόν άξιώσυ 1ιd φ{}άσn ζωντωιδς εlς τΟ σπήλαιον, ό δέ ποιμijν ό τοξεύσας 

τΟν δ.γιον, l!τρεξε νd ε{Jρυ έκείνο τό όποίον έτόξευσε. Βλέπω1ι δμως σταλα-

95 γματίας αΊματος καl άκολουfJών αύτdς l!ρχεται εlς τΟ σπήλαιον καl βλέπει τΟν 
δ γιον _έτι ζώντα, l!χοντα τdς χείρας δεμένας σταυροειδώς καl τΟ βέλος εlς 

τijν καρδίωι καl εin9·Vς πίπτει κατά γΓfς άσπαζόμενος τοVς πόδας τοϋ δ.γίου, 

κλαίων καl δδυρόμενος lΙλεγεν «άλλοίμονον εlς έμένα τΟν ταλαίπωρον, τί 

Α'παΟον σήμερον; φεϋ μοι τώ d{}λίφ, πώς έτυφλώ{}ην καί έγινα φΟJιεVς εlς 

100 άνδρα δίκαιοιι καί /iγιον; τί νd γένω; τί νd κάνω; οVκ έ'χω που νd προ:;

δράμω εlμ1) εlς σέ &γιε δοϋλε τοϋ Θεοϋ νd συγχωρήσης τΟ σφάλμα μου καt 

νd παρακαλέσης τΟν ΘεΟν νd μέ όδηγήση είς μετάνοια ν». 

Ταϋτα καl άλλα περισσότερα λέγοντας τοϋ ποιμένας μi: δάκρυα, ό {iγι.ος 

μΕ ταπειν1)ν· καl ijρεμον φωνf;ν λέγει πρΟς αύτδν: «ό Θεός ό &γιος, τέκιιον 

105 μου, όστις άγαπιj τijv σωτηρίω' τών άν{}ρώπων, νd: σου δώσn μετάνοιαν καl 

νd σοϋ συγχωρέσυ τΟ άμάρτημα δπερ έ'καμες σήμερον εlς έμέ τΟν ά1•άςιω• 

αύτοϋ δοϋλον καl JΙd σε άξιώσn ηjς αύτοϋ βασιλείας. άμήΨ». Και βουλόμε110; 

.. 
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ό ι-•έο; να αναχωρι}ση δεν 1jδύνατο άπΟ n)Jι πολλ1)ν εVωδίαν καl ψαλμφδίαν 

τών (lγίων άγγέλων τdς όποίας ijκουεν li.ιιω{}εν τριγVρο τοϋ δ.γίου λειψάνου. 

110 'Όμως μετd πολ1)Ρ Wραι•, ύδηγούμενος μέ π)ν εύχ1)ν τοϋ r1γίου έβγ1jκεν l}ςω 

τοϋ σπηλαίου διd νd κηρύξη εlς δλην τι) ν περίχωροιι τών Χανίων, κηρύσσω1ι 

δε η)ι• &γιω• έ'λεγεν φανερd καl τΟ σφάλμα του, καl εlς όλίγας ήμέρας rlκου

ατΟν τΟ όνομα τοV δ.γίου έγέι,ετο κα{J-' δλην τι)ν Κρήτην, καl έπορεύοηο 

πλιj{}ος λαου καl έπροσεκύνοvJι αύτόν· καί οVδεlς άσΟε111)ς lπορεύετο μέ 

115 πίστιν χωρlς νd λ&.βη τijιι lατρείαν. 'Ό{}εν βλέποντες οί χριστιανοί τd Ο·αύ

ματα δσα έγένοντο κα{}' ήμέραν έκαμαν τΟ σπfιλαtοι' έκείνο Έκκλησία κα{J.' 

έκάστην ήμέραν βρύοvσα Ο·αύματα καί lάματα, καl οVδεlς έπικαλείται τΟι• 

rϊ.γιον τοϋτον μέ πίστιν, ij εlς γιjν 1} εlς fJάλασσαν, καl νd μ1) λάβπ έκεί1•ο 

δπερ ζητεί, άνίαως καl τΟ ζητούμεJΙον εlναι διά καλΟν ηjς ψυχijς του. 

120 Οί δε λοιποl άσκηταi τοϋ άγίου οί δ.γιοι llατέρες, ~ύρισκόμενοι εlς τrl 

/iνω είρημένα σπήλαια τοV χωρίου Άζωγvρέα καf}Wς έζt}τησαν τοϋ Θεοϋ ( ι:δς 
προείπομειι) δτι 11d άιιαπαυ{}ώσιν δλοι μίωι 1}μέραν οϋτω καl έγένετο. Διότι 

η) ι• 1j,ιιέραν η)11 lδίαν δτε ό βοσκός έφόνευσε τΟιι δ. γιον 'Ιωάν1ιην εlς τr) Άκρω

τι}ριοι•, κατ' έκείι'ηι' η)ν 1}μέρω• άνεπαύ{}ησαν και αύτοl οί δ.γιοι Πατέρες 

125 εlς τd προειρημέ1'α σπι]λαια εlς τΟ χωρίον Άζωγυρέα, έκοιμήfJησαν δε δ:πδ 

τηι, τρίτηι' ύ}ραν τιjς ήμέρας έως είς η)ν έβδόμην· και κafJOx εl1•αι κατd 

παρά-δοσιν, ώς Ε:'λεγον τι ν8ς έιιτόπιοι (lλλοι ήσαν άκκομβισμένοι έπclιιω εlς τd 

ραβδία των, έrεροι l!κλινα1ι τdς κεφαλdς εlς τοVς Wμους των, (lλλοι προσευ

χόμενοι, και έτεροι γονατιστοl καi li.λλοι li.λλως, καl παρέδιδαν τdς-μακαρίας 

130 α{π6Jν φυχdς n{J Κυρίφ, ίκετεύοντες 'ύπέρ 1jμώ1ι άεl πρΟς τΟν Κύριον, έξαι

ρέτως μένiοι ύπερ τών έπιτελούντων η) ν δ.γίαν μν1]μην αύτών. 'Έζησαν δέ 

εlς τοΣίτον τΟν κόσμον χρό1ιους πΙΥ. καl έκοιμή{}ησαν ώς εί'ρηται τfi ς'. τοϋ 

'Οκτωβρίου μηνΌς κα{}' f)ν ήμέραιι έορτάζομεν καί η}ν μν1}μην αύτών έτος 

άπΟ Χριστοϋ rι.χλβ'. .Λfετd τοϋτο δΕ: έπειδij είναι 1} μνήμη τοϋ δ.γίου ένδό-

1 /)5 ξ ου, καl πανεvφr}μου άποστόλου Θωμii τzj α·ύηj 1jμέρq., μετετέfJη εlς η) ν 

έβδόμην τοϋ αύτοϋ μηνΟς μετd συνοδικijς καl πατριαρχικής άποφάσεως τοϋ 

έν μακαρίq. τfj λ1]ξει πατριάρχου Κωνj λεως Κυρίλλου πρώην Άλεξανδρείας, 

Λούκαρι λεγομένου του !(ρητός ι, πέμποντες άενάως ύγείαν καl πάντα τd πρΟς 

nωτηρίαν αίτήματα εlς έκείJΙους όσοι μετd πίστεως καl εΛλαβείας έπικυ.-

140 λο-Vνται .αV~οVς ε,, γfί έν iΙαλάσση καl πωιτl τόπφ εύχαριστοϋvτες Θεψ φ 

πρέπει δόξα εlς τοVς αίώJΙας ~ Αιυ]ν. 

1 'Ez της περι:ι.οπης ται'ίτης φαίνr.τn.ι δτι τ(Ί Σ1tναξ(ίρων ι~γρ(ίφη πfίντως μεη/. 

τ(\ν :ι.ατc!. n'1 1GR8 r.ατ' Ίω'iλιον μαρηtρι:ι.('Jν i}rί.νατον του Λοι•κό.ρεως. Ό παρ(;)'\' δέ 

ι.ειρ6γραφος βίος εlναι iΊ πηγl] τιΙJν μεταγενεστέρων f·ηύπων, δι' ι'fJν έχωρίσ-&η 1Ί 
:;ταράδοσις Ξένου- Έρημίτου . 
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VII 

• Επιστολrι Ma~iμov Maρvovvίov προς Γαβριfιλ Ροδlτηv. 
(Κώδιξ 2963 ΕΒΕ, ιη' al.). 

199a Γαβροίλφ τψ ροδίτη όσιωτάτφ καl παμφιλτάπp i111 Χριστ/j> υίr'jJ, ΛΙάςιμος 
ταπεοιΟς επίσκοπος J(υ{)ϊ}ρων σωτηρίαν πaρrl ΘεοϊΊ. 

1998 Ούκ fφερον Βλως υ)ν κακψι, φεϋ, τυρωΨίδα τυρωΨούμενος ύπΟ τijς 
συκοφάντιδος γλώττης l!τος ljδη τουτl Ί!βδομuν· tΗλ~ έφερωι μ.Sν -ύπούλως 

5 tαύτψι Καl κρύφα γιγνομένην, Κ(f.{ C'iJOΠEQ l:'JΙ παραβύστφ• καl γdρ l:το9έμφι 
τΟ πρϋ.γμα οίκονομίαν τιν(i, ί'να μ)J τάχα ύπεραίρωμαι, άλλ~ ώ_ς. οlόν τε 
~ ' \ - ~ ' δ I ' <Ι • "Q I <' δ; ών εμαυτογ ταπειJ'Ο1' παριστω· επει ε εf.ς απαν απερυ"U·ριασασα, η υστη1ιος τ 

κακομηχάνων δέσποινα, κal. εlς τοVμφα-νΕς έξερράγη, καl τd 11τοπα 1ί μαοιdς 
l.ξεβάκχευσει καl κοιiιωνικι} τις γεγέσ{)α.ι, η παράφρων διέγ1ιωκε, καl τriιν 

JΠ κατ~ &ξίωι λοιπόν έτυχε, καl άκουσα είναι καl συαταλι]γαι κατηγάγκασται, 

κai κατακλαίειν έαυη)ν τU όλέΠρι'α: φείδεται γrlρ rfJς έοικεν, 1/μώγ ό ΘεΟς 
l.ξαμαρτανόντω'J-', τiρ μακρο?9·ύμφ η)1-' είς τΟ βέλτιωι μεταβολι)γ l.κδεχόμε1ιος· 

l.πειδ1] δε l'δn 1jμ/iς Ολως τijς ε-ύfJείας l.ξολισ{Jαίγογτας, καi μηδkν ·έπιστρεφο-

14 μέ1ιοvς τοV διορfJ·οVν έαυτούς, riJς τιjν tlκαρπον l.κεί1•φι, ί'να ιaJ καl. τU11 τόπογ 

200α καταργώ μεν, ] άποκόπτει σvκijν καl δι' ών αύτΟς αύτούργει καΙ οlς δι' άλλων 
' , ' - - , ~ - , Λ' <I ' , I ' 

έργάζεται· και εκ με1' του παραχωρει1' εν ημιν εσυ· οτε τας επηρειας το 

ΤΟ.Π8tνόφρ01ι 1}μίγ Προξεγεί, ΕΚ δε TOV μι) είς τέλος &φεί1Ιαt Προχωρεί)! τι)ν 

έmίρειαγ, τότε έ:πl τοίς κακοίς μακρόfJυμον έ:πιδείκνvσι, καl υ)ν έπl τοίς 
' 'δ' \ \ I - ' .- -δ' {} I έπηρεαζομέ11οις προ11οιω', και η και το παντοτε τφ εκ του κακου υνασ ·αι 

20 τι άγα{}Qγ άπεργάζεσ1Jαι· ταVτά μοι περl το-ύτων, ώς έν παρέργφ, καl fΊ δυJ'(.ί
μεως έχω, τε{}εολογείσ{}ω τd ,,υ ν· τίνα δ' άν έχοιεν τΟν σκοπόν, dκριβώς εία!J 

τ/fJ πατριαρχtκ('ρ τουτωt καl σωιοδικφ γράμμα τι έν~vχώ11' άλλd γdρ μη ?οιαί
τιος εί'ης παρd Θε{[J, εl μ1) παρρησίq, έπιδεικνύοις αύτό, καl τοίς βουλομένοις 
έκδιδοίης άντίγραφα· γιγνόμενο11 γrlρ τού πο·ιιηρο'ϋ δήγματος προσεναπομείναί 

25 τι ταίς τών άκεραιοτέρων ψuχαίς· ϋπως οlίν ία-Ηώσι τφ τσV dρχιατρού 

2008 παρ' 1jμίν τοιούτφ {}εραπευτικψ έπιπJ.ά;σματι καl προ-ιιοιjσεις φιλα11fJ.ρώπως, 

καl έκτελέσεις αVτώ τε πειfJ·αρχrJJγ καί σαVτψ τd προσt}κοντα πράττωγ, 
προσfJ-ι]αω δ~ δ τι κdt πατρικδν έκ τών χειρ/iJ-ιι καταfJ-ύμιο11 , ουδεν 'γdρ ψvχιjς 
λογικιjς άντάζιογ, 

30 'Ερρωμέ11ον σε διαφυλάττοι δ κύριος ψuχJί τε καί σώματι, vίk iJ.v 

Χριστφ παμφίλτα.τε. 

~Ε11ετηίfJεν πυαγαιψιώ11ος η' έπl ι' κατd τΟ αφVιΟι• !!τος τΟ σωυ}ριο-ιι. 

ΜΆΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ 

(Έκ τδ\ν Β. Α. Μυστακίδου καταλοίπων) 

"Ο Β(ωίλειος Ι\·Ιυστακίδης Εν τψ 90rj) φακέλλcρ ι τci'Jν καταλοίπων αύτοίΊ 

ι.uτf-λιπεν άvτίγραφον Ε:τιστολών Μαξίμου του Μαργουνίου Εκ τοϋ 328ου 

Χ(:Jδ. του έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου το\j Παναγ. Τάφου. 

Έκ 't(jJν έν H'i) ως Uνω φακέλλφ αντιγράφων δύο ΕπιστολU.ς διU τοϋ 
παρόντος f:κδίδομεv, ώv ή μία άπευΗύνεται «τrp Φιλαδελφεία.ς ?ιρχιεπισκόπψ»ι 

1'1 δο έτfρα. ύπΟ τύπον Εγκυκλίου «τοίς εVσε(Jέσι χριστιαγοίς>>. 

<Η πρ{_δτη έπιστολ{ι, fι ηΤι r'ι.ρχt.επισκόπψ Φιλαδελφείας r'iπευ-8·υνομένη 1 
δύναται ν(t συναφι1ϋ πρΟς t1)ν &κολουΩούσαν έν t<:Q άντιγράφφ το·'ϋ Β. Μυστα~ 

κίδου καl nj) πρωτοτύπφ κώδικι 2 όμιλίαν έπl τί) διαλλαγiϊ Γαβριήλου &ρχιε

πισκόπου Φιλαδελφείας και Μαξίμου Επισκόπου ΚυΗ·ήρων, ώς έμφαίνεται 
f:κ τtις φράσεως: «cι)ς δ' il1• κο.l τοίς πολλοίς γ-ιιωριμωτέρα γένοιτο ή τοια·ύτη 

njς 1}μετέρας ψυχιjς εlρφιαία κατrl.στασις καl ό παρών μοι έξεπίτηδες όποίος 

ο[,,, λr)γος έζύφανται» ΕνGα δηλοίίται, Οτι, Ίνα τοίς πολλοίς γνωσΟii f1 συμφι
λίωσις τών δύο τούτων προσωπικοη1των τοϋ ι,;-' αlώvος, ΕγένΕτο fι &κολου

[}οϋσα τί) Επιστολή Ομιλία 3
• 

CH δ~ έτέρα ε][ιστολή, ή άπευ8υνομένη «τοίς εVσε(Jέσι χριστια1ιοίς», 

r1ποτελεί τρόπον τινα εΊσαγωγ1lν είς τΟ Επαχολου&οϋν περl τiiς Εκπορεύσεως 

τού "Αγίου Πνεύματος Έγχειρίδιον 4
, ώς τοϋτο Εμφαίνεται εκ τiϊς φράσεως· 

«τοVτ~ ο-lίν σv1ιτόμως ι~παγγέλλεται τΟ παρUν έγχεtρίδιον, tJ φιλοφρόνως 

παρακαλώ U.ποδεξάμεγοι ... >>. 

Σημειουμεν δλίγα τινU. περl τΥjς μεταξU τών &νδρών τούτων 1 Μαξίμου 

τού l\-1lαργουνίου κrιl Γαβρ; 1lλ του Σ!'"υllρου, fριδος. 

ι Κ. Δ u ο β ο u ν ι c;) τ η ς, ΕΕΒΣ, ΙΕ' 193Β, σ. 3ίi1. 
2 Α. Παπαδοπούλοu~Κεραμέως, ΙΒ 1899, Λ', σ. 30iJδρ. κ<ίJδ. 328.!). 
3 ΊΊlν όμιλίαν ταύτην ι'Ξξέδωκε ό Κ. Δ u ο β ο υ 'V ι ώ τ η ς, δρα «Γρηγόριος Πα-

λαμίiς», Δ', 1920, σ. 6ί3. Ό Β. 1\Ιuστακίδης δμως ~ν τοίς καταλοίποις αύτοϋ σημειοί 

φγ~σι;.ις, ϋ.ς δεν έκδίδει ό Κ. Δυοβουνιώτης fν τfι δ-νωτέρω εκδόσει τfις Λμιλίας. ΕΗΙ'ε 

νU. πραγματο;τοιηΟϊi συντόμως {1 fκδοrης δ.πάσης τi'jς όμιλίας ταύτης. 
4 Α. Παπαδοπούλου·Κ}:ρημέως, ΙΒ 189!1, Δ', σ. 302 cί.ρ. Κ:ώδ. 328, 

2 καl 3. 
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Μάξιμος δ Μαργούνιος 1 σπουδάζων Ε τι Εν Παταβίφ, Εγνωρίσ{}η 2 μετU 
τοϋ τότε ίερέως τfjς Εν Βενεtί<;,t "ΕλληνικΥjς "Ορ{}οδόξου Κοινότητος καi &κο
λούίtως άρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Γαβρι1)λ τοϋ Σευήρου :'. 

Τψ 1583 ό 1\Ιαργούνιος διατρίβων Ιν τi'i /ν Χάνδαχι τijς 'Αγίας Αικα
τερίνης τώv Σινα'ίτών Moνii συνέγραιjJε σύγγραμμα περl τfjς Εκπορεύσεως 
τοίί CΛγίου Πνεύματος\ δ &φιέρωσε τψ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 

1 

Περl Μαργουνίου δρα Ε. L e g r a n d, ΒΗ, de XV et XVI s., tom. ΙΙ, Paris 
1885, σ σ. ΧΧΙΙΙ ~ LXXYII. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο u ·Κ ε ρ αμέ ω ς, Σuμβολαi είς 
τfιν 1στορίαν της νεοελληνικfjς φιλολογίας ΕΦΣΚ, ΙΖ', σσ. 50-93. Χ. Χ α ρ α λ α μ π ά
κη, Μάξιμος ό Μαργούγιος, «ΚρητικΟς 'Αστήρ», f:τος Β' (1907), σσ. 194-195,209-
210 (1908), 228-229, 245,252, 260-261, 325-326, 331-332,338-339, 347-348, 
Γ' (1908),.357, 362-363. Κ. Δυοβοuνιό)τοu, «Γρηγόριος ό Παλαμ&:ς», Δ' 
(1920), σσ. 155-168, 321-324, 386-388, 418-425, 671- 673, 722 -730, 781-785, 
Ε' (1921), σσ. 269-280, 390-396, 481-492. Χ ρ uσ οστό μ ο u Π απ α δ οπού
λ ο u, Σuμβολi] είς τi]ν ίστορίαν τοi3 Μαξίμου Μαργοuνίοu. • Η i}εολογικ1) αότοi3 ερις 
πρός τι)ν Γαβριi]λ Σεuijρον, «Νέα Σιών», ΠΙ' (1920), σσ. 708 · 727. C h a r 1 e s 
Α s t r u c, Maxiιne Margounios et les recueils Parisiens de sa correspondance, 
«Κρητικα Χρονικά~, Γ', Μά'ίος- Αϋγουστος 1949, σσ. 211 - 261. Β. Μ υ σ τ α κ ί, δ ο υ, 
Ό ίερΟς κλi'jρος κατα τΟν ιι;' αίώνα Μύ.ξιμος δ Μαργοίινιος (έν εί:κοσιπενταετηρίδι 
τfjς καiJ·ηγεσίας Κ. Κόντοu). Κ. Σ ά -&α, Νεοελ.ληνικη φιλολογία 1868, σσ. 212-218. 
Ά ν δ ρ. Δ η μ η τ ρ α κ οπού λ ο υ, Προσ\Η}και καi διορ&cδσεις είς η) ν νεοελληνικ1'1ν 
φίλολογίαν Κ. Σά:&α, σ σ. 19 · 32. Τ ο υ α υ τ ο υ, 'ΟρΗ·όδοξος •Ελλάς, Εν σελ. 134-
141. Κ. Σ ά 'I'} α, ΒιογραφικΟν σχεδίασμα περl. του πατριάρχου 'Ιερεμίοu Β' 1870. 
Μ. Π α ρ α νίκα, Περί Μαξίμου τοi3 Μαργουνίου ΕΦΣΚ, Γ 22-29. J ο. L a nι i ιι s, 
DelicitE eruditoι·um seu veteruιn &.·νεκδότων opηscu1oruιn collectanea. Maximί 
Margunii Dionysii Cateliani. Antonii Eparchi. Arsenii l\foneιnbansiensis episto
la=. Florentίre: MDCCXI.., fvol. IXJ Εν σσ. 1- 61 Εκδίδονται έπιστολαl Μαξίμου 
1\iαργοuνίοu αί π.λείσtαι πρΟς Σεui'jρον καί τινες τού Γαβρι1)λ Σεu1]ροu πρΟς Μαργού
νιον. 'Η λατινικ1J μετάφρασις τών έπιστολών Εν τψ αότψ τόμφ, σσ. 113-286. Ν ι
κόλα ο ς Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς, Μάξιμος Μαργούνιος πρΟς Συμεώνα Καβάσι.λαν, ΕΕΒΣ 
!Θ', 1949, σσ. 292 - 301 χαί 393. 

2 
Χαραλαμπάκης, 'ΈνtJ.' &ν., Β' 1908, σ. 228β. Οδτος δέχεται δτι ό 

Μαργούνιος διέτριβεν Εν 'ΕνετCιz; πλεCω τijς τετραετίας, &.ναβιβάζων τα ετη της δια
μονi}ς αύτοii &πΟ πρU της 8 Νοεμβρ[ου 1569 καί μέχρι τών τελών 1577. 

3 
Περl Σευήρου Γαβριήλ, δρα ] ο a η n e s L a ιη i u s (collegit, illηstravit, 

edidit) Gabrielis Severi et aliorum Gnecorum reα:ntiorum eρistolre, F'loren
ti8= MDCCLIV. Ε. L e g r a η d, ΒΗ, de XV et XVI s., tonι. ΙΙ, Paris 1885, 
σσ. 143-151. 'Ι ωά ν ν ο u Βελούδο υ, •Ελλήνων Cψ\}οδόξων αποικία Εν Βενετίιz;, 
1893, σσ. 68- 75. Ξ. Α. Σ ι δ ε ρ ί'δ ο υ, Γαβρη)λ Σεuήρου' ίστορικi] Επιστολή, Fν 
'Αλεξανδρείιz; 1913. Μ. J t1 g i e, Gabriei Severe έν Dictionnaire de Theoiogie 
Catholique, tom. VI, Paris 1920, σσ. 977-984. Διοκαισαρείας 'Αριστάρ
χ ο υ, Γαβριi]λ ό Σευi'jρος μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Νέα Σιόη•», 21 (1926), σσ. 
467-481, 529-537, 593-609, 719-731,22 (1927), σσ. 3-18, 210-222,338-345, 
493-499, 611-624, 658-673, 705 · 715 καΙ. εν τισι τών δ.νωτέρω περί Μαργοuνίου. 

4 

Δ η μ η τ ρ α κ οπού λ ο υ, Προσ&fικαι καί διορfJ.ώσεις εLς η)v νεοελληνιχ1)ν 
φιλολογίαν Κ. ΣάtJ.α, σσ. 22 · 27 καi «Γρηγόριος Πα.λαμdς», Δ'1920, σ. 165. 

,, 
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•rερεμί~t Β'. Εlς ηlν συγγραφ1lν τοϋ συγγράμματος τού,του !~χι'Ί-η, Εκ .. τfjς επ~ι
Δ ' 'τ υ- δια η'1 v τc'ί'Jν δύο Εκκλησιών Εvωσιν, πιστεuων ση το αιτιον της υ υ μι ας αu ο ~ , , ~ 

διαφοράς αύtιΟν, {ι Εκπόρευσις δηλ. ,τοϋ "Α γί;υ Πν.εύματ~ς, ηδ;ν~~ο νu." υπερ: 
Λ- Προ'- τοϋτο παοώτρυνε τον πατριαρχην Ιερεμιαν Β , ο πως ηγη-&η νικηυη ~ " ~ , , ~ 

ϊ ~ . - , διU τiιν Ενωσιν τών δύο Εκκλησιών χρησιμοποιουντα το περι της του αγω' ο ς , " , , .Μ ρ 
• ' ω του- Ί\.γίου Π νεύιιατος σύγγραμμα αύτοίί και αυτον τον α -εκπορεuσε ς • ι-

γούνιον ι. , , 

·ο πατριάρχης "Ιερεμίας έκάλεσε τΟν Μαργο~νιον, εις ~ωνσταντ:νου· 

πολιν πρΟς συζ1lτησιν έπl τοίJ ι't·έματο;. Πράγματι εκκινησας ο, Μαργο~vι?ς 
, Κ 'lttl~"' και διεΗtWν δι" 'Ενετίας dφίκετο έv Κωνσταντινουπολει κατα τας εκ ρ1 , . '" , ' Γ β Ί , ν 
" ' - 1584 2 ΔιερχrSμενΟ~"' δι' "Ενετίας συνηγτησε, φαινεrαι, α ριη • το αρχας του . " , r ~ - "' " ' ~ - ~ ' 

Σευfjροv, πρΟς δν &νεχοίνωσε τιlς σκεψεις αυrου η επεδωκεν αυτφ ~ντι~ραφον 

τοίί περl τfjς Εκπορεύσεως τοίi Ά γ ίου Πνεύματος συγγράμματος αυτου. ?α

οεξ γ' σας δε ό Γαβριηλ Σευijρος το περιεχόμε\'ΟV τοϋ συγγράμματος εξ~
" η η ' " ' ., ~ {}' ε την γέρ-&η κατCι του Μαργουνίου καl κατηγορησεν αυτον, οτι επε υμ~? , 
fνωσιν τών δύο iΞκκλησιΟΟν iΞπl -θ·υσίι.t του ήμετέρου δόγματος 3 , ουτω δε 

1iοξατο η -&εολογικ1l αύτών fρις~. ., 

.... Διαμένοντος του Μαργουνίου έν "Ενετίg μέχρι τοϋ 1~87 φαίν,ετα~. οτι 
έκόπασεν ή κατ" aύτοίJ Εχι'Τρικfι διά&εσις τοϋ Γαβριfιλ Σευηρου, ?ιοτι ερ~α 

τινα ύπΟ ωίJ Μαργουνίου Εκδο{}έντα φέρουσι φιλοφρόνους &φιερωσεις προc 

τΟν Σευfiρον 5
• 

'fo1 1587 ό Μαργούνιος εκδίδει εγχειρίδιον περi τijς τοu Παναγίου 

Πνεύμdτος εκπορεύσεως 6 • Τούτο έξερε&ίζει τΟν Γαβριfιλ Σευi)ρο~\ Οστις 
καταφέρεται Εναντίον αύτοίί καl κατηγορεί τΟν Μαργούνιον, προφασιζομενο;, 

δτι πρεσβεύει τU των Λατίνων δόγματα. ~ , 

Άναστη&είσης καl πάλιν τfjς παλαιάς Εριδος διc'ι: τ-ϊϊς &νωτέρω ε~δοσ:ως 
τοϋ 'Εγχειριδίου περl τιί> 1589 Εφ&ασεν εlς Οξύτατον σημείον. Δια τουτο 

ό πατριdρzης Κωνσrαντινου:τόλεως 'Ιερεμίας Β' καl ό τ~τε πρωτ~σύγκελl.ο~ 
καl κατόπιν πατριάρχης ~Αλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς, εν~ιαφερο~εν~ι δ~α 

τΥιν τοιαύτην τfjς Εν Βενετίg Εκκλησίας κατάστασιν~ προτρεπουν αuτοuς εις 

σuμφιλίωσιν '. 

Ό Γαβρι1)λ Σευf1ρος, παρ' δλας τιlς προτροπaς καt τιl προς διαλλαγ)jν 

1 ΕΦΣΚ, ΙΖ', σ. 68. 
2 Χ. Χαραλαμπάκη, 'Έν-&' δ.ν., σ. 252β. , 
s Χ Χ α ρ α λ α tι ;τ. ά κ η 'Έν-&' δ.ν., σ. 252β .και 348α. 

~ . ~ ' ' • ) - '! ' fν {ι;ει 15;)2 έν f1 ~ Τοίιτο δΕ συμ:τεραίνεται iiκ τινος επιστο vης 11 αργουνιου 

)'ράφει δτι τό 1592 είναι τΟ δνατον ετος ~ης Εριδ?ς, εν ~φ:~{, Ι, _σ. 25. 
ΔημητρακοποίJλου, Προ?'fiηκαι και διορ-&,ωσ~ι;,,σ. 30. 

6 .ο:Νέα Σιc:Jν"' 22, σ. 21ί καίΕ. Legrand, Εν{}· αν., σσ. XLII-XLIII. 
1 «Νέα Σιcόν»: 22, σ. 217 καΙ. Χ. _Χαραλαμπάχη, "Εν-&' &ν., σ. 348α. 
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προtρέnοντα γράμματα Εξηκολού{Jει παρfχων μείζονα πuιί.γματα Η9 Λlαργου
νίφ 

1

• 'Ο δΕ Μαργούνιος Επι{Ι1'μών η'μι διαλ/.αγ1)ν μετU τού Γαβρι1)λ Σευ1iρου 
Εδέχετο φιλοφρόνως τUς προτάσεις τοϋ 'Ιfρεμίου Β' καl Μελετίου Πηyίί.. 

'Εν τέλει ή πο{}ηη) διαλλαγ1) Επετεύχθη κατ α nlν 7ην ~Απριλίου 1590 2 , 

1lμέραν τfίς ~Αναστάσεως, τού Μαργουνίου Εχφωηiσαντος &π' αμβωνος δμι· 
λίαν Επl τii διαλλαγfj. 

Άλλα μετ" ου πολU &νεστή&η και πάλιν μεταξU τών &νδρών τούτων 
ή /!ρις. 

l\1άξι μος δ Μαργούνιος μη &φ ιστάμενος το~ προσφιλούς εϊς αύτΟν {}έμα
τος, τού περl τijς (Ενώσεως τών "Εκκλησιών, Ε11εσεν είς κυκλοφορίαν μετU. 
πάροδον μηνών τινών χειρόγραφα άντίτυπα τού 'Εγχειριδίου τοϋ f:κδο{}·έντος 
τ ψ 1587 '. Οϋτω επαvήρχισεν ή ερις όξυτέρα. 'Ο Γαβρl!)λ Σευiϊρος ε1ς οvδεv 
ύπ1iκουεν, ή δ" &πειλΥι τfiς παύσεως αύτοϋ &πΟ τiiς &ρχιεπισκοπικfiς εδρας τiϊς 
Φιλαδελφείας οltδόλως Ετρόμαζεν αVτόν, τα μάλα καδ' έκάστην ΕξαγριούμΕνον 4 • 

Δια την τοιαύτην δΕ διαγωγ1)ν τοϋ Σευήρου καl τ1)ν Εντασιν της Εριδος 
1iναγκάσι3-η δ ΝΙαργούνιος δπως μεταβfί είς ,Πατάβιον, όπό{Jεν &πέστειλεν είς 
Κωνσταντινούπολιv &πο/,ογίαν 5 &ναιροϋσαν τιJς κατ' αUτοϋ κατηγορίας. Την 
&πο,,ογίαν ταύτην λαβοϋσα ύπ' Οψιν σύνοδος Εκ τών περl τΔν ΟίκουμενικΟν 
Πατριάρχην &ρχιερέων συγκειμένη Εκήρυξεν τΟν Λfάξιμον &8-ψον, προτρέπουσα 
συγχρόνως τΟν Σευfiρον, Ο πως συνδιαλλαγfj μετι:Χ τού 1\Ταργουνίου. Πράγματι 
π,ερl τ~ μέσα τού 1593 Εγένετο νέα, η καl τελευταία, διότι διετηρή{}η μέχρι 
τελους, διαλλαγη του Γαβριi}λ Σευ1]ρου μετa του Μαξίμου Μαργουvίου '· 

ΤUς Εν τι$ παρόντι Εκδιδομέvας ΕπιστολιJς είναι &νάγκη να τοποitετή
σωμεν χρονικώς Εν τfi περιόδφ τών σχέσεων Μαξίμου Μαργουνίου και 
Γαβριi}λ Σεω]ρου '. 

CH «τψ Φιλαδελφείας άρχιεπισκόπφ» άπευ\}υνομένη Επιστολiι δέον να 
1 Κ. Σ ά f} α, ΒιογραφικΟν σχεδίασμα περί τoiJ πατριάρχου 'Ιερεμίοu Β', σ, 105. 
2 Χ. Χαραλαμπάκη, "Eνtr' ά·ν., σ. 348α. 
8 «Νέα Σιών», "Ενι'}' &ν., σ. 496. Κατ' Cίλλους (Χαραλαμπάκη, "Εν&' 

άν., σ. 357α) α!.τία της πάλιν &νάκνψάσης Εριδος ijτo 11 ά"οιειλικρηηlς στάσις τοϋ 
Σεuήροu, δστις Επροφασίζετο είς τήν τοιαύτηv στάσιν του, τιlν εLς Γερμανίαν άπο
στολ1lν έτέροu έγχειριδίου τoii Μαργοuνίοu σuντε{lέντος τΟ 1587, πρΟς έκτύπωσιν ύπΟ 
τών έκεί φίλων αUτοϋ. Λαμβανομένης ύπ' δψι\' της περιγραφής του ύπ' άρ. 328 
κcί:ιδ. τoiJ έν Κωνσταντινοuπόλει μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου, τi'jς Εν iB, Δ', σσ. 302-
303, τΟ έπαvεκδοtΗ:ν cf)ς Ciνω έγχειρίδιον είναι διάφορον τοϋ έν :328.3 κώδ. αUτοτοyρά
φου Μαξίμου Μαργοuνίοu Εγχειριδίου. Π β. Ε. L e g r a η d, "Εν&' &ν., σ. XLIII. 

'Χ. Χαραλαμπάκη, "Eνfl·' &ν., σ. 357β. 
5 ΕΦΣΚ, Ι, σ. 24. 
6 Χ. Χαραλαμπcί.κη, "Εν&' δ.\'., σ. 357β. 
7 Σχετιχ1) είναι καl 11 Εν π'!) παρόντι τόμφ σ. 330 εκδιδομένη τΟ πρώτον Sπι

στυλη του ΙVΙαργουνίου πρΟς Γαβρι1l!. Ροδίtην. 
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λψρ1111 Εν συναρηiσει πρΟς η\ν Εν τQJ ύπ' δρ. 328 κώδ. τοϋ Εν Κωνσtαντι

νουπόλει 1\.-1 ετοχίuυ τοϋ Παναγίου Τάφου &κολου{}οϋσαν όμιλίαν Επl τϋ διαλ
λαγfJ Σεu1iρου πρΟς :Μαργούνιον. ΊΙ Επιστολ1) αϋτη εϋρηται Εν τQ:ι ύπ' &ρ. 
328 κόJδ. τοϋ Εν Κωνσταντινόυ:ιτόλι ι 1\-Ιετοχίου τού Παναγίου Τάφου ώς 
άντίγραφον Ίλαρίωνος του Γραδενίγου \ γενόμενον πάντως μετι:Χ την ι{}.' 

μαρτίου 1595 2
• 

"Η παράδοσις τiiς Επιcτολi!ς ταύτης κατά τε η) Υ χρο\·ολόγησι ν καl τΟν 

τόπον Εν φ _Εγράφη καl τΟ περιεχόμενον ποικίλλει 3
• 

Οϋτως η έπιστολi} χρονίζεται i\ τi[1 1590, 1] ri\> 1591 i] rψ 1595. 'Η 
tct") 15Η5 χρονιζομένη Ε:ιτιστολtl &παντάται &παξ -ι. ΔιU τοίiτο 1'1 τοιαύτη χρονο
λ<)γησις τ)iς ΕπιστολΥjς Οφείλεται είς άντι γραφικι\ν σφftλμα. 

"Η τψ 1591 χρονιζομένη Επιστολη περιπλέκει περισσότερον τU πράγματα. 
Διότι, Eν<:t'J κατU τό) 1591 fχομεν Επανάληψιν τiiς Εριδος 5 μΕ τελικiϊν λήξιν 

αUτiiς τQJ 1593, μαιμακτηριώνα τοϋ J 591, κατ' αυηΊν την χρονολ6yησιν της 

Επιστολfις, {}U Επρεπε '\'r1 fχωμεν πάλιν διαλλαyήν. , 
·ο κατι:Χ τψ 1590 χρονισμΟς τiϊς Επιστολής φαίνεται όJς πιΗανωτερος. 

KαnJ. τούτον 1) Επιστολ1l Εγράφη κατU. τΟν μαιμαχτηριώνα τοίi 1590. Άλλ' 1~1 

διαλλαγ1l, ώς Εξ C1.Ηων πηγών μαν1~άνομεν, εiχεν ilδη Επέλ11ει &πΟ τfις ζ' Παρ-

1 Α Πu.παδοπούλου-Κερu.μέως, ΙΒ, Δ', 303, dρ. Y.c{Jδ. 328.7 (bis). 
2 K~.l. τοί:το διότι τΟ Uγτίyρuφον Εγχειριδίου tι'\'0ς τοϋ Μυ.ργουνίου προηγουμέ

νου Εν τi!J 328φ κcδδ. της ό~ς U.νω fπιστολijς f:γέ-νετο ηΊν ΗJην Μαρτίου 1595 (δρα 
καl Α. Πυ.παδοπούλου-Κεραμέως, JB, Δ', σσ. [02-303, ύ.ρ. κόJδ. 028.6). 

~ ΟιJτω δ ύπ' άρ. 7U κώδ. τijς Bouλijς παρέχει τΟ τέλος τfις έπιστολijς οϋτω· 
[ροωσο· ln<lliσtv μαιμακτηρι-ώνος βον lπί ϊ ,αφJ.ιε'. Ό ύπ' δ.ρ. 101 κόJδ. τfις Βουλijς' 

, . . . " . ' 'Ο '., , 
l!ρρωσο i1'ετlπσι μαιμακ.τηριώνος β9 ι'πi ιη' r.ατα το ,αφJ.:α ετ,ος το ~ωτηρ:ο~. , υπ α?. 

1126 κWδιt. τηc Έ-D-νικfΊς Βιβλιο{}-ήκης τijς Έλλάδος περιεχει την αυτην επιστολη'"Ι' 

δίς, τη,, μ-ίαν διάφορο'' τi]ς Fτέρας ,~·rωvηiJ·είσαν. Οϋτω 11 μfν ~~ία, ύπ' ιlρ," ,~9 (έ~· 
φuλ. 25α- 25β) παρέχει· "Ερροισο l1-ετίrισι μαιμα;αηριώJ•ος βσ κατα το ,αφJ.:α ετος τ~ 

0(1)0°/0{01' {j δ' έτέρα {1π' U.ρ. 125 (έν φυλ.' \:Jβα- 96β)" lρρω00, d1•δρ({Jjl ίερο)τατε ;οαt 
" I > ' δ ' ' • 

ιjμίJJ :;rαι-·αιδrσι.ιω'παrε· Ε% τιjς ιίμπiρας παροι.κίας μn.ιμα.κτ.ηρι("iJΙ•nς ,f:a επι εκατη κατα ω 

αφJ-;ον έ'rος τΟ σωτιίuιοι•. Ό Ν. Βέης Εν τιΤJ καταλόγφ τών χειρογράφων κωδίκων 

τfίς έν Λευκασίφ μονης του δ.γtου 'Λ.{}-ανασίου {δρα ΔΙΕΕ~ 9, 19~6,, .σ. 82, έν ιiρ; 
έπιστολfις 126) πουέχει· l-:H τi'jς ιjμετf:ρας παροιr.ίας μαψακτηριω~·ος β επι δεκατn κατα 

τΟ αφ1α' Ετος τό σωτιίριοι•. Έν δf. ΔΙΕΕ, 9, 1926, σ. 75, ε,, 6ρ. fπιστολijς 29· 
'Ε1,'ετίπσι μωμακτηρι(ΖιJ•ος ιβ' τφ ,ωτ1α'. <Ο C h a r 1 e s Α S t r u c Εν. «Κρητικι:'.ι 
Χρο\'ικιJ. .. Γ', l\lάϊος- Αϋι•ουστος HJ49, σσ. 223-224, κατιl τΟ\' Pans. Sιφι)Ι 
Gι·ec 621 παρέχει· Ένετι'υσι, μα.ιμακrηριώνος δευτέρrι- lπi δεκάτη κ.ατιΙ rό ,αφJ.ια' Ε'τος 

τΟ σωτι]ριοΙ'. 

4 Κώδ. Uπ' 6.ρ. 79 τfις Βουλfις, &ρ. έπιστολης 29, σσ. 38-39. 
5 Οϋτω έν τώ ύπ' 6.ρ. 1126 κώδ. της Έ&νικijς Βιβλιο-&ήκης τf]ς 'Ελλάδος, &ρ. 

έπιστολf)ς 93, έν ~υλ. 80β, ό Μαργούγιος ol'r.ofJε1', γρcί.φω">', βοηδρομii:ΙJ'τος ε1•άτη ίστα
μέ1'οv r.ατit τό ,αφ1α' {τος τΟ σωηίριο1· παρακαλεί τΟν Σευijρον" «διαλλάyη{}ι τοίνυν 

ήμϊv άι·?eών ίεeώτατεi> και (λώφησοv δήτι τοiϊ fJvμoiϊ καi λiJσον την δργι}ν». 
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γηλιώνος ίσταμέ1•ου κατά τΟ αφΥ!_ο1• έ'τος 1
• Καi φαίνεtαί πως παράδοξον τΟ Οτι 

l'Ί διαλλαy1) Εγένετο τΟv Ω,αργηλιώvα μϊlνα, 1] δΕ όμιλία (διότι Εν συ\•αρrι1σει 
πρΟς αUn)v λαμβάνομεν τi'jν έπισrοληv) μεrιl πάροδον Εξ καl πλέον μηνών. 
~Αλλ' 1] ύπόΗ·εσις, δη ή Επιστολi) αϋτη &\•άφέρεrαι oVχl εlς η) ν {lπ' fJμ
βωvος όμιλίαν Επl τfί διαλλαγfi, &λλ' εLς η)ν Εχδοσιν αlιτiiς τfiς όμιλίας, 
δικαιολογεί tl)v κατιl μαιμακτηριώνα 1590 χρονο/.όγησι ν τfiς Επιστολfjς. 

"Η δΕ «τσίς εύσεβέσι χριστιανοίς>> &πευ{)·υνομένη Επιστο/31 δήλον δτι 
Εγράφη &ργότερον τfjς tQ) Φιλαδελφείας. Διότι, χρονιζομένης ταύτης Εκ τοίi 
&κολου{tοϋντος Εν tQ) ύπ' άρ. 328 κώδ. του Εν Κp;νσταντινουπόλει Μετοχίου 
τοϋ Παναγίου Τάφου 'Εγχειριδίου, συνάγεται δτι Εγράφη περl μΎ}vα έκατομ
βαιώνα' τοίί ,αφ 'ι α' 1!tαυς '. 

~Ήδη προβαίνομεν είς η)ν Εκδοσιν τών δύο τούτων Επιστολών τού 
Μαξίμου τοίί Μαργουνίου. CH Εκδοσις αϋτη γίνεται κατα τΟ άντίγραφον 
Β. Α. Μυστακίδου τοίί ύπ' &ρ. 328 κώδ. (ις' α!.)' τοίί εν ΚωvσταΗινου
πόλει Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου, Ev &νηπαραβολfi πρΟς τοUς κώδικας 
ύπ' &ρ. 79 {ιι~' α!.)' τijς Βουλijς καi ύπ' &ρ. 101 {ι η' α!.)' τijς Βουλijς ώς 
καl τοίί ύπ' &ρ. 1126 κώδ. {ι η' α!.)' τijς ΈiJ;ικijς Βιβιοllήκης ώς προς τi]ν 
«τc"ρ Φιλαδελφείας άρχιεπισκόπφ» Επιστολήν, ώς πρΟς δΕ τfιν «τοίς εVσεβέσι 
χριστιανοίς>> μη ύ:τάρχοuσαv Εν rο'ίς ώ; dvω κώδιξιν κατα μόνον τΟ &ντί
γραφον τοϋ Β. Α. Μυστακίδου. 

ΙΙΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΙΙΟΥΛΟΣ 

1 ΟUτω έπιστολ1l τοϋ Μαργοuνίοu πρΟς τΟν Φιλαδελφείας χρονολογοuμένη {Jαρ
γηλιώνος ζ' fσταμέ1'ΟV κατCι τά αφ~οv [τος τΟ σωτ1ίριω•, fj εϋρηται έν τψ κι:δδ. 1126 
της Έftνικfίς Βιβλια&ι]κης τijς Έλλάδος έν φυλ. 93β, ύπ' &ρ. 119, &ναφέρει έν τοις 
στίχ. 11 -16' «δέδεξο διl εVμενώ; καl φιλοφρά1•ω:; ναi πρΟς τίjς [ερώς 1jμίiς άλλ1jλοις κα.ί 
αV{Jις σv1•αψάσης άγάπης, δποιωι·οV1• α}' εΓη τουτί, του μεταξι! Vι{J1' φίλτρου fιοιέκκαυμα 
καl τφ σφοδρψ του παρΟ. σοi πvρΟς εlς μέγαv lπω•άψας πυρσJ,,, υ); liν τΟ σπαρέ1• VπΟ 
τού ΠΟ1'ηροii τι{Ί σίτφ κακώ;, καλώς κατω,αί.ω{}είη ζιζάνιον, καi τοϋ λοιπου κα{)αρΟ1• τΟ1• 
σi'τοJ' τijς φιλίας κατακαρποlμε{}α». Καi. έτέρα πρός τΟν πατριάρχην Κωνσταντινουπό
λεως "Ιερεμ~αν Β', οUσα ε,. τφ ύπ' ciρ. 1126 κόJδ. της 'ΕiJ·νικijς Βιβλιο-θ-ήκης τijς 
"Ελλcί.δος έν φυλ. 94α, στίχ. 9-10 &ναφέρει· δη οϋτω; iί.ρχ1}{Jεν δι' ίερiiς μεσιτεlας 
άν{}ρωποι τφ πλάσω•τt καi ά1•απί.άσαντι τι 1jμfiς κατηλλάγημε1• (έγράφη {}αργηλιώνος 
ζ' ίσταμένου κατα τΟ αφ~όv έτος). 

2 ΤΟ Εγχειρίδιον έγράφη lκατομβαιώνος δευτέρq. φ{Jίνοyτος κατά τδ 'αφ~α' lτος 
(Παπαδόπουλος, ΙΒ, ΔΊ σ. 302). 

s Ή έπιστολι) αϋτη δι' οUδενΟς τών κωδ. 79, 101 της Βουλijς, 1126 της 'Εi}νι
κijς Βιβλιο&ήκης τijς Έλλάδος καί τών παρισινι:Ον (δρα C h a r Ι e s Α s t r u c, 
''Εν{}' &ν.) παραδίδεται. 

~ 'Όρα Α. Παπαδοπούλοu-Κεραμέως, ΙΒ, Δ', σ. 302. 
ΝΕ, Δ', σ. 112. Ή έπιστολ1l είJρηται έν σ. 38-39, ύπ' άρ. 29. 

6 ΝΕ, Δ', σ. 373. Ή έπιστολή είiρηται έν σ. 55-56, 
7 'Αλκ. Σακκελίωνος, Κατάλογος χειρογράφων τijςΕ.Β.Ε., 1892, σ. 204, 

Ι 

Codex Μετοχίου Παναγίου Τάφου Κωνστανηνουπόλεως 328 (ις' αL.). 

Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπιιtκόπφ Φιλαδελφείας 
Μάξιμος ταπεινlις έπίσκοπος ΚvD-ήρων, είρήνην. 

~Επικίνδυνον τών δεσποτικών έντολών fι παράβασις, πανιερώτατε 
δέσποτα, καl τούτων tiλλως τε έν αl ς δ.πας ό νόμος καl οί προφfjται, κατd 

5 τΟ ίερr)ν λόγιον, κρέμανται· κάκείνοις μr"iλλοΨ αί' η)ν τών ιΧλλων προστασίωι 
ένεπιστεύ{}ησαν. ~Εμο{ μ8ν οVν τούμδ1' μέρας δσον γε έπl τij πρααιρέσει 
Ιjδη πεπλήρωται, καί γε ούκ άμάρτυρας ό λόγος, ε't τις έπl τrΧ πρό μικροV 
προχωρ1}σαντα καi περl njς εlρήνης διnτημέΨα άποfiλέπειν έ{f.έλοι· ώς δ~ llν 
και τοίς πολλοίς γνωριμωτέρα γένοιτο ή τοιαύτη ηjς 1jμετέρας ψυχi]ς εlρη-

10 ναία κατάστασις καl ό παρών μαι έξεπί τη δες όπα ίο ς οVν λόγος έξύφανται, 
dκαλλης μ8ν την Οψιν, αύκ άκαλλ1)ς δέ, άλλd καl μάλα λαμπρΌς η)ν διά{Ιε
σιν. συνεφέλκεται δε καί σου τf;ν ίερdν ψυχ1)ν κοο•ωνδν ηjς Πγάπης και 1]δη 
διηλλαγμένην 1jμί1ι ύποτί{}εται. .ΣV δ~ Ciλλα μη πρΟς τijς εύσεβείας αύτι]ς 

Sigla. 
Α=Ό ύπ' &ρι-θ-. 79 κο)δ. της Βουλης. 
Β=Ό ύπ' &ρι{}, 101 κ&δ, τής Βουλijς. 
Cι=·Η ύπ' &ρι-8·. 29 Επιστολ1l του ύπ' &ρL'&. 1126 κώδ. της 'Ε-δηκης Βιβλιοf.Ι,ήκης 

της •Ελλάδος. 

C~=Ή ύπ' &ρι{}. 125 Επιστολ1l τοίί ύπ' &.ρι{}, 1126 κόJδ. της 'Εf}νικfις Βιβλιο-&ήκης 
της •Ελλάδος, 

Test. 
4 Ματ{}. κβ' 40: έν ταύταις ταlς δvσί1' έντολαlς &πας ό νόμος καi οί προφ1}ται κρέμανται. 

1-2 Α Tcp Φιλαδελφείας Γαβριι}λφ 1\1, ε{J πράττειν. Β C
1 
Τφ Φιλαδελφείας 

Γαβριήλφ μάξιμος. c~ Τφ Φιλαδελφείας Μάξιμος. 3 c2 πω,ιερώτατε δέσποτα 
omissit. 5 c2 ίερΟν omisit. 5 Β, CI λοιπώΊJ. 7 c2 έκπεπJ.ήρωται, 
&1'δρώι• iερώτατε, καί ούκ. 10 C~ παρώνυμος. 11 ΑΒ lδέαν. C

1 
μlw η}ν 

lfψιν, ούκ &καλλ1]ς omisit. C2 τfj !'fψει, oVδi γd:ρ ιjμεtς τούτου κατεπιχάσμε{Jα, οVκ. 
11 Cι μάλιστα. 12 - 15 C2 καi σε συγκοι1•ωνΟν η}ς &γάπης και Wσπερ ήδη διηλ
λαγμένην 1jμίν VποτίfΙεται· καί παρd: τουτο τΟ τοιουτον σχijμα τijς προχωρήσεως περιε
τέ{Jειται· σV δ' άλλα μη πρΟς η}ς Ίερiiς άγάπης τΟ lφ' δ γέγο1•ε κέρδος &παμβλύνης 
άλλιl προσκερδάνοις καi πλέον τι τijς ι}μοrέρας προσδοκiας πρδς τοfιργον. 

ΕΠΕΤΗΡΙ1; ETAIPEIA}; ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ Σ;Πι:ιΥΔΩΝ, ·ετ"' Κ' zz 
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τΟ Εφ' 8 πεπραγμάτευται κέρδος άπαμβJ.ύνης τε και άπομειώσ?Jς, άλλd: καl τijς 
15 j]μετέρας προσδοκίας καl πλέον τι προσκερδάνοις τjj πρΟς τοiιργον έμπαρα

σκεύφ δτι μά).ιατα έτοιμότητι. ποιήσεις δ' εil οlδ' δτι καl πρΟς τΟ χρέος 

iΊ.πιδ(h11, καί η)ν dξ[αγ κα.l τη1ι 'Ι]μαjν αύτcΤΗ', πρΟς δS καl τών λοιπών μεγί

στφι ώφέλειαν, τr) δΕ πάντων μέγιστον, εlς fJεoV εύαρέστησιν. 

'Έρρωσο, άνδρών ίερώτατε καl παναιδεαιμώτατε. 
20 'Εκ τfjς ήμετέρας παροικίας, μαιμακτηριώνος δευτέρq. έπl δέΥ..α κατd 

τδ ,αφ'\ιtαΟν έτος τΟ σωτήριον. 

ΙΙ 

Codex 328 Μετοχίου Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως (ις' αl.) 

Αό•όνeαφον Maevovνlov. 

Μάξιμος •απεινbς tπlσκοπος Κυ~ήρων, •οίς εόσεβέσι χeισηανοίς, 

εύσεβώς διάνειν είς σωτηρίαν. 

OIJ μικρόν τι τοίς πάλαι ποτΕ γενομένοις αίρετικοίς συμβαλεί1ι fδοξεν 

5 εlς η)1ι έαυτcVν &πό11οι.ωι, έν οlς περl τΓjς {}εότητος βλασφι}μως καl δυσαε

βώς έξηρεύξαντο, 1} τώ1ι .πλατωνικάηι δογμάτων ύπόffεσις μfiλλωι δε πάμ

πολυ καl τΟ πάν καl γdρ έκεί1ιοις οί'α δ1} τισιν ϋ.ναποδείκτοις άξιc/Jμασιν 

ένατηριχ{J.έντες, καl 6Jσπερ σvνασπιζόμενοι, Ο.σπονδον τΟν κατd τής ίερδ.ς 

έκκληαίας λοιπΌν ffραντο πόλεμον. Τούτου δ1) f!1ιεκεν πρΟς τοίς συντε19ειμέ-

10 νοι,ς '~}μίν περl τfjς τοιαύτης ύπο19-έσεως συντάγμασι καl τοVτ' έδοξε προσ
Πείναι, τ ο τ ο Ί) ς λ η ρ ο ~) ς α ύ τ ώ ν a εlς μέσον παραγαγεΖν, ώς αν 

έκ παρα{}έσεως τό τε λαμπρΌν του 1jμετέρου δόγματος λαμπρότερον άπα

στράπτοι καl τΟ σκοτεινδν έκεί1ιω1ι τών ύπΟ?9'έσεων διελέγχοιτο, άμα δε καί 

ε~ια υ]ν βδελυρd.11 των α'iρεηκών dποσεισάμε1'0l δόξαν, &τε δτ) dνισχύροις. 
15 έγκαυχωμ/:1ιην διδάγμασι ατερρότεροι έ1ι τοίς ίεροίς έφιδρυζchμε{)α 1 δόγμασι, 

14 Β έφ' φ. 14 Α έπαμβλύνης καί &ποσημειώσης. Β, C1 τε omisit. 
16 Α, Β, C 1 δτι μάλιστα omisit. 16Α οi'ίν. 17 Α δΕ oωisit. 
19Λ, Β, C1 &νδρώv lερώτατε καt πωιαιδεσιμώτατε oιnisit. C2 'Έρρωσο, άνδρών 

ίερ(hταrε καi ήμίν παναιδεσιμ(hτατε. 20 Α, Β, C1 έ1'8rfησι. 20 Α, Β μαιμακτη-
ριώνος β έ:πt ι I. Cι μαιμακτηριώνος pa. c2 μαιμακτηριώνος pa έπl δεκάτη. 

21 Α αφ1<jε' C 2 αφί-ιον. 

α Ό Β. D.iuστακίδης σημεισι Εν τψ &'\'τιγράφψ δτι «αί λέξεις αί'iται διαγεγραμ~ 
μέναι εν τψ κειμένψ», 

1 forsitan έφεδραζώμε{Jα. 

I Μαξίμου τοϋ 11-Ιαργου\'ίου ε.cιστολαi δύο ά''έκδοτοι 3J9 

πρΟς δε καl πάντα όντινοiίν νεωτεοισuΟJι έ ς δ ύ ν α u ι ν 6 ilποφεύγωμε 1 ι. 

ΤοVτ' οVν συντόμως έπαγγέλλετα: ~Ο παρδν έγχειρ{διον, a φιλοφρόνως 
παρακαλώ άποδεξάμενοι, τd τj"'j ψυχjj ήμcϊJν πρόσφορα καl σωτηριώδη πρΟς 
τοϋ {}εοV έκλιπαροίητε. 

20 'Έρρωα{}ε έν Χριστrp σωτijρι. 

Ένετίnσι κατd τΟ ,αφytaάν l:'τος τΟ σωτήριον 2 , 

6 «ή λέξις fΛ• τίj ψφ, σημειοt ό Μuστακίδης. 
2 Ό Μuστακίδης σημειοϊ: έν τοις καταλοίποις αύτοϋ. «Μετό. τΎ,ν άνω έγκύκλιον 

φέρεται δ.μέσως α-ότόγραφον τΟ περl τijς τοϋ άγίοu Πνεύματος έκπορεύσεως Έγχειρί~ 
διον καταλαμβά'\'ον τάς τοϋ χειρογράφου σελίδας 3α ~ llα, δπερ έγράφει: Ένετlrισι 

έκατομβαιώ~·ος δεvτέρq. φ{}ίνοvτος, κατα τά ,αφi1α'ον [τος τά σωτήριον· δόξα τφ φωτο

δότrι Θεφ. ("Εκάστη σελtς σuνή-&ως 34 σειρό.ς Εχει), 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

R ο Ιι l f s G., Histori.sclιe Gταηι 111 atik de1' ωιteι·italienischen Gι·azitat, 
Munclιen 19.50. 8ον σ. 264 ( SitzuJΙgsbeτiclιte de1' Bayeτisclιeιι Alca
dωπie deτ l?Visseιιsc/ιafteιι Plιil.- Iiist. J(lasse, JaMgang 1943, 
Heft 4). 

•Η Εν τίϊ κάτω ~Ιταλίg λαλουμένη μέχρι σήμερον Έλληνικ1Ί &πησχόλησε 
διαρκοϋντος του παρελ{Ι-όντος αlώνος διαφόρους Ερευνητάς, fξ JJν Ciλλοι μΕν 

ύπεσηlριξαν Οτι οί Ελληνόφωνοι κάrοιχοι της Καλαβρίας καl τfjς ~Απουλίας 

είναι έπιζ1lσαντες δ.πόγονοι τών &ρχαίων Έλλ1lνων, Ciλλοι δi: δτι πρόκειται 

περl &ποίκων τών νεωτέρων χρόνων. Συστηματικώτερον πάντων Εξήτασε τότε 
το πρόβλημα δ G. Morosi έν τοις rργοις α~τοii Studi sui dialetti greci 
della terra d' Otranto (Lecce 1870) καl ε1ς δύο πραγματείας έν Archiv. 
glott. ital., IV (1876) 1-116, δστις κα\ ~πεση]ριξε τiιν aποψιν, δτι οί 
έλληνόφωνοι της περιοχ-ϊlς ταύτης ε"ίναι Ciποικοι τijς βυζαντινfjς περιόδου 
Εyκαταστω'Ίέντες Εκεί ούχL παλαιότεQον του δεκάτου αlώνος μ.Χ. 

~Εν συνεδρίq. τliς Εν 'Α&1iναις ~Επιστημονικης Έταιρείας τfjς 29 'Απρι

λίου 1890, &νακοινων ό Χατζιδάκις πρΟς τσUς έταίρους περl του βίου καl 

του Εργου του Ciρτι εκλιπόντος τότε l\1orosi, ί'πεσχέiJη νΔ: &ποδείξη, δτι 
«άρχαιόθ·εν Ισώifησαv αυτόifι "Ελληνες» ('Aifηνii 2 (1890} σ. 697 κέξ.}. Έν 

ΜΝΕ 2, 480 κέξ. δημοσιεύων διεπτυγμένην η)ν &νακοίνωσί.ν του ταύτην 

ύπεσrήριξε, βάσει Ολίγων /,εξιλογικών στοιχείων, δτι <<ή Ελληνικ1) γλ&σσα 
Εξηκολού&ησcν &διαλείπτως dπΟ τών &ρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σ1iμερον 

λαλουμένη εν Ίταλίφ>. Έπειδl) δ' δμως ό Χατζιδάκις δΕν προσ1lνεγκεν Εκτοτε 

nlν Εν "Α:&ηνg 2 σ. 700 ύπεσχημένην &πόδειξιν περl τiiς &ρχαίας καταγωγliς 
τών έλληνοφώνων της Κ. 'Ιταλίας, α'i δΕ πραyματείαι του l'vforosi, στηριζό
μεναι Επl έπιτοπίων Ερευνών τοϋ συγγραφέως καi συγκεΧροτημέναι Επιστη
μονικώτερον i1 πάσαι α'L προηγηiJείσαι περι του {}έματος, Εκρίνοντο f:κτοτε &ς 
λύσασαι τΟ ζήτημα τούτο, δι~ δ Εγένετο παραδεκτl) ή βυζαντινl) καταγωγl) τών 
έλληνοφώνων τfjς κάτω ~Ιταλίας. 

' Οϋτως εtχον τΟ: πράγματα, μέχρις Οτου &πΟ τiΊς πρcδτης δεκαετηρίδας 
του παρόντος α'lώνος κέξ. ό και1ηγηη)ς G. Roh1fs δι Ο: σειράς περισπουδά
σrων πραγματειcUν fξήτασε 1Jεμελιωδώς τΟ ζήτημα τών έλληνικών διαλέκτων 

τliς κάτω "Ιταλίας καl &πέδειξεν δτι τfi dληiJείq 1l fν κάτω ~Ιταλίg λαλου-

'" 
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μένη ~Ελληνικfι είναι προ'ίΟν ίστορικi]ς &διακόπου Εξελίξεως της γλώσσης τijς 
πάλαι ποτΕ Επl της Ίταλικfjς χερσον1lσοu ίδρυμένης Μεγάλης •Ελλάδος. 

cιΟ,τι κατΟ; τΟν παρελ&όντα αLώνα έπl τ·fi βάσει ανεπαρκών καl με8οδο~ 
λογικώς &τυχών κριτηρίων ύπεστηρίχ&η ύπΟ διαφόρων Ερευνητών καl δ, τι 
Εκ διαισιttήσεως μα/.ον _ύπεσηiριξεν δ Χατζιδάκις, &πεδείχiJη διΟ: τών Εργασιών 
του RolΊlfs αδιαφιλονίκητος σ11μερον Επιστημονικfι αλήιttεια. 

Τi]ν κορωνίδα τijς έπιτυχοϋς προσπαiίείας τοϋ Roh!fs να &ποδείξη &διά
κοπον τl)ν παράδοσιν τfjς έλληνικης Εν κάτω Ίταλίg αποτελεί 1] κατΟ: τΟ πα
ρελ&Ον ετος ΕκδοiJείσα <<~Ιστορικl) γραμματικl) τfjς Εν κάτω "Ιταλίq έλληνι
κiiς>>. Ή ~λη κατανέμεται ε!ς τα συνή{ίη κεφάλαια τiiς γραμματικiiς (φωνη
τική, μορφολογία, παραγωγη καl σύνiίεσις, σύνταξις), άκολου&εί δε τi]v 
·πλέον συγχρονισμένην 'iστορικ1lν μέ13οδον. 

·Άριστος γνώστης τfjς νέας CΕλληνικης, &λλΟ: καl τrjς περl η)ν ερευναν 
της νέας CΕλληνικης Επιστημονικης ΚLν1iσεως, κατώρiJωσεν δ συyγραφεUς να 
συνάψη τα φαινόμενα τών διαλέκτων 8.ς Εξετάζει πρΟς παν σχεδΌν &νά~~ογον 
φαινόμενον τώv νεοελληνικων διαλέκτων καl ίδιωμάτων, δπερ f1κριβώi1η 11 
άπλώς Εσημειώ&η μέχρι τούδε. ·Ένεκα του λόγου τούτου ή γραμματικl) τοi) 
Rohlfs προώρισται να &ποτελfi έφεξiiς πολύτιμον βοΊ]ifημα δια πάσαν 8ρει•
ναν Επl νεοελληνικ&v γλωσσικών iJεμάτων._ Προστί{}εται οϋτως ό I{olιlfs 
εlς ηΊv χορείαν τών διαπρεπών ξένων Ερευνητών, τοϋ Fογ, τοϋ Δέψvερ, 
του Dietericlι, του Kretsc1Ίn1er, του TlΊumb χ.λ.π.' οϊτινες, παραλλΊl
λως πρΟς τΟ εργον του Χατζιδάκι καl της σχολf]ς αύτου, συνέβαλαν itεμε· 
λιωδώς είς τl)v έδραίωσιν της έπιστημονικΥjς €ρεύνης του νεωτέρου Ελληνι
κού λόγου. 

"Όπου του Εργου αL•τoiJ κρίνεται &ναγχαίοv Εξετάζει ό σuγyραφεUς τιlς 
έχ τfjς μακραίωνος· συμβιώσεως έλληνικης καl lταλικΥjς γλώσσης &μοιβαίας 
Επιδράσεις, παραχολου{}εί r1Ίν παραλαβfιν καl έπιβίωσl'\• έλληνικών στοιχείων 
εLς τα γειτονικι:Χ Lταλικcl ίδιώματα καl έρμηνεύει πολ/.ας ίδιορρυ-θ·μίας rf)ς 
περιφερείας ώς δφειλομένας είς ίταλικ1lν έπίδρασιν. 'Επ! του 8·έματος τούτοι· 
ό διαπρεπl)ς Qωμαvισηlς Rohlfs ε-δρίσκεται κατ' έξοχ1)ν είς τΟ στοιχείόν του. 

Οϋτως fι &ποσιώπησις τελικού ς παρατηρουμένη καl εlς Lδιώματα της 
μηrροπολιτικης Έλλάδος, 1]ρμηνεύετο προκειμένου περl τfjς έf.ληνικijς της 
κάτω 'Ιταλίας &ς οφειλομένη εtς έπίδρασιν τijς tταλικijς. Niiv δ Ro!Ίlfs (69 
σημ. 1), Εξετάζων τΟ ζ1lτημα, ύπο_στηρίζει δτι ·ή βα-θ-μιαία σίγησις τοϋ τελι
κού ς βαίνει μεν παραλλ1lλως πρΟς άνάλογον φαινόμενον της ίταλικης, &λλ" 
oUχl ύπΟ τ1)ν dμεσον έπίδρασιν ταύτης. Κατόπιν ιΊρρίνου τU Ciηχα κλειστι'ι. 
~) Πι τ, Εν μΕν τη Καλαβρίg τρέπονται είς iΊχηρU κλειστα b, d, g, c'Ος και εν 
τfi λοιπΌ έλλη-νικfί, εν τ·fi Άπουλίg δ~ δμως δ &κολουθ'CJJν Ο:ηχος κλεισrΟς 
φ-&όγγος δΕν ύφίσταται τl)ν επίδρασιν του προηγουμένου fρρίνου, βεβαίως 
κατ' tταλικΊ)ν επίδρασιν (σ. 63 κ. 244}. ΤΊ)ν έν Καλαβρίζ) ~ποκατάστασιν 



Γ. t. ΚουρμοόΛη 

&ήχων φ{)όγγων ε'Lς τΥιv {}έσιν 1\χηρών καt τ&vάπαλιν, παραβάλλει ό συγγρα
φεUς πρΟς άνάλογον φαινόμενον Qωμανικών διαλέκτων τΥjς περιοχΥjς, ύπο
πτεύει δ" δτι Οφείλεται τούτο ε'Lς προρρωμα'ίκόν, μεσσαπικόν, λα'ίκΟν ύπό
στρωμα (σ. 76). 'Επίσης ε[ς επίδQασιν τών ρωμανικών διαλέκτων iiποδίδει 
ό συγγραφεUς η)ν 'Lδιάζουσον προφορ&ν τοϋ διπλού λ Εν τε τϋ ~Απουλίq; καl 
τη Καλαβρίq: (σ. 77 -78), &εωρεί δε ταύτην &ς συγγενεύουσαν στενώς προς 
τfιν 'Lδιάζουσαν προφορΟ:ν τοίί <<διπλού>> λ Εν Σφακίοις της Κρήτης. 

Πρέπει να σημειω-&U δτι εν Σφακίοις δΕν προφέρεται 'ιδιαζόντως τΟ 
διπλοϋν λ, δπερ δfν Εσώίtη, άλλα παν λ πρΟ τών άδρών φωνηέντων α, ο, 

u (ου) (Χατζιδ. ΜΝΕ 1, 177) καl δτι εν τη πραγματικότητι οϋχl «kaku
minales r», &λλ~ δπως καl έy κάτω Ίταλίq; <<kakuminales 1>> άκούεται, τiίς 
προφοράς δ' δμως ταύτης εν Κρήτu όριζομένης ~πο του iiκολου&ουντος φω· 

νήεντος. 
Εύχfiς Εργον -&0: Ύίτο αν ό χώρος Επέτρεπε να &ναλύσω τΥιν ποικίλην 

σπουδαίαν συμβολfιν τού συγγραφέως ε'Lς πάντα τα κεφάλαια τijς γραμματι

κijς, ύποδειγματικα εLς τiιν σύν{tεσιν αύτών. Προτιμώ Ομως να ε'ίπω όλίγα 
περl τfις ίστορικiiς τοπο-&ετήσεως του Rohlfs Εναντι τοϋ ζητήματος τfις κατα
γωγijς καl εξελίξεως τi\ς εν Ίταλίq: μέχρι σήμερον λαλουμένης έλληνικiiς. 

cH {}εωρία τοϋ J\1orosi περl έλληνικiϊς &ποικήσεως Εν κάτω Ίταλίq; 
ούχl παλαιοτέρας τού 10ου αίώνος, στηριζομένη κυρίως είς τiιν &πόδειξιν 
δτι αί έλληνικαl διάλεκτοι τΥjς κάτω Ίταλίας ('/.ντιστοιχοϋν πρΟς τΟν γλωσσι
κΟν τύπον ούχt τiiς &ρχαίας, &λλΟ: τiiς νέας Έλληνικlϊς καταρρίπτεται UπΟ τού 
Rohlfs δι" άναντιλέκτων Επιχειρημάτων. 

Πρώτον ή νέα Έλληνικ1) \]ρχισε ν&. διαμορφοϋται ηδη iiπo τών πρώτων 
χριστιανικών αίώνων. Δεύτερον καl σπουδαιότερον, αν ό, κατα M_orosi, άποι
κισμΟς Εν ~Ιταλίς,ι Ελάμβανε χώραν είς χρόνους Βυζαντινούς, καl δiι μετα τΟν 
7ον αί,:Ονα μ.Χ., -&α Επρεπε να δεχ&ώμεν ε'ίτε δτι Επρόκειτο περl συστηματι

κfις μετακινήσεως πλη{}υσμοϋ πρΟς Ίταλίαν Εκ τινος ώρισμένης έλληνικi)ς 
περιοχi]ς ε'ίτε δτι Επρόκειτο περl συρροfjς είς 'Ιταλίαν Έλλ1)νων εκ διαφό
ρων τμημάτων τiiς μητροπο),ιτικijς 'Ελλάδος. Έν τη πρώτu περιπτώσει ή 
σήμερον εν Ίταλίq: λαλουμένη Έλληνικη &α επέτρεπε να δι'Cδωμεν ακριβώς 
τΟν τόπον καταγωγi)ς τών άποίκων I έν δΕ τϋ δευτέρq; -&α Επρεπε εκ τfjς &να
μείξεως καl συμβιώσεως 'Ελλήνων ποικίλης διαλεκτικijς προελεύσεως ν&. δη
μιουργηitίi μία κοινfι γλώσσα Εκ διαλεκτικών καl ύπερδιαλεκτικ&ν γλωσσι

κών στοιχείων. 
•Η έξέτασις δ' δμως τfjς κατω·ίταλικiiς "Ελληνι~iiς &ποδεικνύει δτι αϋτη 

δΕν Εχει γενετικl)ν σχέσιν πρΟς- τ1}ν διάλεκτον ούδεμιdς έλληνικfjς περιοχi)ς, 

Επίσης δΕ δΕν παρέχει αϋτη η1ν είκόνα γλώσση; προελ&ούσης εξ άναμείξεως 

διαφόρων διαλέκτων. Οi!δεμία έλληνικΙ) διάλεκτος 1\ διαλεκτικΥι ζώνη περιέ
χει τΥιν διατήρησιν τών Δωρισμών των διατηρουμένων εν τii κατω'ίταλικii 

I 
('? 

i 
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Έλληνικ'fi. Βεβαίως Εμφανίζει αϋτη στοιχεία κοινα πρΟς &νάλογα φαινόμενα 

διαφόρων Επl μέρους διαλέκτων, ώς τΥjς Τσακωνικfις, Κρητικiiς Κυπριακiϊς 

ΡοδιακΥjς κλπ. άλλ' οϋδαμώς δύνανται τα στοιχεία ταύτα συμπ~σούμενα ν~ 
&ποδείξουν ίδιαιτέραν σχέσιν πρός τινα έκ τών διαλέκτων τούτων. 

Άναγκαίον συμπέρασμα συνάγεται δτι tl Βυζαντινiι κυριαρχία έπl τf}ς 

κάτ~ Ίταλίας δΕν Επέδρασε σημαντικώς Επl τfiς γλώσσης τών αύτόΒι &ρχαιό

itεν ~γκατεστημένων έλληνοφώνων. Τούναντίον ή ϋπαρξις έκεί πυκνού έλλη
νοφωνου στοιχείου έβοήί}ησε τi)ν διαηlρησιν Επl μακρΟν τfiς Βυζαντινfις 

κυριαρχίας. 

Γενικώς η ΈλλληνικΙ) τijς κάτω 'Ιταλίας εμφανίζει ίδιορρυ(}μίας &ποδει

κνυούσας nlv &νεξάρτητον ταύτης &πΟ τfiς λοιπfjς Νεοελληνικfις Εξέλιξιν, 00ς 

είναι ή &πουσία περιφραστικού τύπου μέλλοντος καl &ναπλήρωσις του μέλλον· 

τος δι" έvεστώτος, ll άνεξάρτητος δημιουργία ιδίου τύπου υπερσυντελίκου, 1) 
~ρijσις !διορρύitμων επιρρημάτων κλπ. Ό RolΊ!fs διαπιστώνει οτι εν τii 
Ελληνικϋ τiiς κάτω Ίταλίας δχομεν, έν σχέσει πρΟς τfιν λοιπfιν Νεοελληνικ1lν, 
Εξέλιξιν άνάλογον πρΟς έκείνην τfiς ρουμανικfις Εν σχέσει πρΟς τfιν ρουμανι~ 

κiιν τiiς μητρόπολεως. Ε'Lς &μφοτέρας τας περιπτώσεις Εχομεν διατήρησιν 

πολU παλαιών γλωσσικών φαινομένων, &νεξαρτησίαν Εξελίξεως άπΟ τfiς {ρουD 

μανικiiς fι έλληνικiiς) μητροπόλεως, δημιουργίαν Εμφανών αύτοτελών γλωσσι· 

κών τύπων, έπίδρασιν ξένης γλώσσης όφειλομένην εις μακραίωνα συμβίωσιν 

τών "Ελλήνων έδώ καl τών Ρουμάνων έκεί μεπl τών φορέων τfjς γλώσσης 

ταύτης. 

CΑπάσας τας ανωτέρω &ποδείξεις επιχειρεί ό κα&ηγηηlς Rohlfs μετ~ 
άκαταμαχΊlτου έπιστημονικf]ς Επιχειρηματολογίας, εις τρόπον ΟΟστε να δύνα

ται να λεχΒfi δτι τΟ ζ1lτημα τiiς καταγωγiiς καl Εξελίξεως τlϊς γλώσσης τιΟν 

Ελληνοφώνων τfjς περιοχiϊς της 'Απουλίας καl Καλαβρίας εύρίσκει, μετα πολ

λών δεκαετηρίδων συζηηlσεις, τfιν μΕν λύσιν αύτοίι εlς τΟ μέχρι τούδε Εργον 
τοϋ συγγραφέως, τfιν δε όριστικt)ν διατύπωσιν καl &πόδειξιν τfjς λύσεως ταύ· 

της εί; τfιν περl 1lς &νωrέρω ό λόγος γραμματικΊlν, 1lv &σφαλώς {}0: χαιρε

τίση ό κόσμος τών Ερευνητών τfjς Ελληνικfjς γλώσσης ώς Εργον Εξαιρετικής 

σπουδαιότητος. 
Γ. Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

Cωιstaπtine PoηJ!ιyι·ogeπitιts de adιπinisl1·aπdo inψeΓio. G1·eelc te:ι:t 
ediled by G y. _1[ ο ι· α υ c s i lc, ωglislι tι·a,slatioιι by R. ,J. Η. 

Jenkiπs. Budapest .1949 ρp. 34'7. 

ΊΌ πρΟς τΟν 'ίδιον υ'tΟν ΡωμανΟν Εργον Κωνσταντlνου τού Πορφυρο

γεννήτου είναι κείμενον, δπερ λίαν Ενδιαφfρει τοi)ς περί τα Βυζαντινα &σχο~ 
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λουμένους, dφ~ σΟ Εν αUτφ γίνεται λόγος περl της ίστορίας διαφόρων ξενικών 
φύλων, τών lΊ{}ών καl Εitίμων αύτών 00ς καl τών σχέσεών των πρΟς τΟ βυ
ζαντινΟν κράτος. 

Τ1)ν σημασίαν τοϋ Ε:ργου αUξάνει καl τΟ γεγονΟς Οτι, &ς ό 'ίδιος ό συγ
γραφεiις όμολογεί, τοίiτο συvεγράφη «σαφεί καΙ. κατημαξευμένφ λόγφ καl 

πεζψ καl ά:τλο'ίκiρ>>, δίδει έπομένως, έν &ρισμένοις σημείοις, ίδέαν τοϋ δη

μώδους λόγου κατα τΟν lΟον αίώνα, τοϋtt~ δπερ είναι /,ίαν σημαvτικΟν δια 
τους μελετώντας τiιν iξέλιξιν τi\ς Έλληvικi\ς γλώσσης. 

ΤΟ κείμενον aύτό, τΟ όποίον έχρησιμοποίουv o'L βυζαντινολόγοι Εν τfl 
έκδόσει τϋ Βόννης, &πΟ καιροϋ είχε'' έκφρασfΗi ή έπιδυμία να δημοσιευ{}ii 
συμφώνως πρΟς τ<Χς τελευταίας άπαιτιlσεις τfjς έπισηlμης, τΟ 8ργον δΕ τούτο 
εlχεν &ναλάβει δ μακαρίτης]. Β. Bury, δστις δμως δΕ:ν Εφερεν είς πέρας 
τf)ν Επι{}uμίαν του, δεχftείς, ϊνα τελικώς άναλάβτι την Εκδοσιν ό γνωστΟς σΟγ

γρος βυζαντινολόγος 'Ιούλιος Moravcsik, δ καl προς τούτο Ενδεδειγμένος. 

Ό 1\tloravcsik Cισχολούμενος &πΟ Ετών μΕ τΟ περt ο-Ω ό λόγος κείμενον 
τού Πορφυρογεννήτου, Επανειλημμένας Εκαμε περl αUτοϋ άνακοινώσεις, καl 
δη πρώτον μΕν κατα τΟ Εν Ά{}tlναις τρίτον διε&νfς βυζαντινολογικΟν συνέ
δριον, εν&α &μίλησε περl τiiς χειρογράφου αύτού παραδόσεως, είτα δε κατα 
τΟ πέμπτον Επ~ 'ίσης διε&νf:ς ΒυζαντινολογικΟν συνέδριον τiiς Ρώμης, Εν&α 
διέλαβε περl τών συγγραμμάτων Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου άπΟ 
γλωσπικiiς Επόψεως. Εlς τας &νακοινά1σεις ταύτας δέον να προστε{tfj καl 11 
Εν τij) Bulletin de Ia Societe llistorique Bulgare του 1940 δημοσιευθείσα 
μελέτη του ύπΟ τΟν τίτλον La provenance du manuscrit byzantin <<De 
adnιinistrando imperio». 

Tiiς Εκδόσεως τοϋ κειμένου προηγείται γενικf) είσαγωγ1l γραφεϊσα 
~Αγyλιστl ύπΟ τοϋ κα&ηγητού Jenkins, επεται κριτικtl είσαγωγ1') ύπΟ τού 
Moraνcsik, Άγyλιστl Επ~ 'ίσης γραφείσα, Εν ή γίνεται λόγος πρώτον περl 
τiϊς χειρο·ιράφου τοϋ κειμένου παραδόσεως, παρατιitεμένου καl στέμματος 

τών κωδίκων καl Εκδόσεων, εΙτα δΕ περl τών Εκδόσεων και τfiς σχέσεως 

αύτών πρΟς τΟ: χειρόγραφα όJς και περl τfίς Εν τfj προκειμένη Εχδόσει χρη
σιμοποιη&είσης με-&όδου. <Έπεται τΟ κείμενον μετα Άγγλικfίς μεταφράσεως 

καl λαμπρού apparatus criticus, Εν τέλει δΕ παρατί{}εται πολυ καλΟς πίναξ 
κυρίων Ονομάτων και λέξεων Εν{}α δ Εκδότης, καλώς ποιών, &φ~ ένΟς μΕν 

Εσημείωσε η1ς άκαταχωρίστους Εξ αύτών, άφ' Ετέρου δΕ τι1ς Εξ iδv πολλαι 
προiiλ·Ηον Λατινικάς. 

~Εν τέλει δημοσιεύονται γραμματικαl περl του κειμένου παρατηρήσεις 
καl πίναξ τών πηγών Εξ JJν παράλληλα Εν τψ κειμένφ χωρία. 

Δέον εύθ-'\)ς -€ξ άρχfiς :νΟ: σημειω&Ό δτι δ Moravcsik άνέλαβε τΟ δύσκο· 
λον πραγματιχώς Εργον τiiς έκδόσεως τοϋ κειμένου κεκτημένος πάντα τα στοι
χεία, τα όποία ι'Μ: τΟν έβotl{toυv πρΟς πλήρη τοϋ σκοπού του έπιτυχίαν, f}τoL 

• 
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τελείαν γνώσιν της χειρογράφου παραδόσεως &ς καl τijς Βυζαντινfίς γλώσσης 
τijς τε λογίας καl τfjς δημώδους, προσέτι τi]ς Βυζαντινiις Lσrορίας καl τών 
Βυζαντινών κειμένων, Εξ ών, πλfιν dλλων, καl έπιτυχώς χρησιμοποιεί τα κεί
μενα Γεωργίου τού Μοναχού, τού Θεοφάνους, τών συνεχιζόντων τΟν Θεο
φάνη καl τΟ περι -&εμάτων Εργον τού Πορφυρογενvtlτου. 

Καl &ξίζει να τονισ&fj Οτι, ξένος αύτός, κατώρ&ωσεν δρfJώς να νοήσu 
καl έρμηνεύση χωρία, ατινα η)ν τότε δημώδη φρασεολογίαν άποδίδοντα, 
μόνον ύπΟ νεωτέρου <ΙΕλληνος 1lδύνανεο δρ&ώς να κατανοη&ώσιν. 

Είς η)ν άρτιωτέραν τού Εργου έμφάνισιν συνετέλt:σε και fι γνώσις ύπΟ 
τού Εκδότου της τε Σλαυϊκfjς γλώσσης ώς καl τών εις τοiις Τούρκους άφο· 
ρώντων, iδν δείγματα άδρι:Χ παρέχουσιν οί δύο τόμοι του οί ύπΟ τΟν τίτλον 
Byzantinoturcica. 

Είς τοιούτου ε'ίδους κείμενον Εννοείται δτι, παρ~ δλην τf]ν καταβληι'}εί
σαν φροντίδα, ύπάρχουσι καί τι να σημεία, Ελάχιστα ταϋτα, Clτινα Επιδέχονται 
πληρεστέραν διασάφησιν. Οϋτω, λαμβάνων tις ύπ~ Οψιν Οτι τΟ κείμενον πεR 
ριέχει τύπους τfjς τότε δήμώδους γλώσσης, δέον να δ·εωρήση δρftΟν τΟν καl. 
ύπο του παλαιοτέρου κώδικος Ρ παραδιδόμενον τύπον διαβάσωσιν (2, 21) 
<<τΟ: πλοία αυτών Επl των ιtlμων διαβάσωσιν», άφ' oti και σήμερον λέγομεν 
διαβάζω τΟ ποτάμι, 11τοι διέρχομαι τΟν ποταμόν. 

Δια τΟν α-UτΟν λόγον νομίζω Οτι τΟ Εν 50, 243 λίτρας σαράκοντα, δπερ 
δίδει πάλιν δ κ6Jδιξ Γ καl δπερ καi αλλα Βυ~αντιν!J: κείμενα παραδίδουσιν, 
δρ&ώς Εχει καl δεν ήτο &νάγκη να διoρftω{lfj είς τεσσαράκοντα. 

'Εν 7, 14 λέγεται δτι οί Πατζινακίται οί χρησιμοποιούμενοι &ς δδηγσι 
των βασιλικών &ν{}ρώπων, Ciπληστοι δντες, <<ζητοiiσι πρότερον τα του βασι
λέως δώρα και πάλιν, δτε κορέσουσι τους &ν&ρώπους αύτών, ζητοϋσι τα τών 
γυναικών αl!τών και τών γονέων αύτών». 

~Αντι τfjς Εκ διορ{}ώσεως γραφfίς κορέσουσι, ό παλαιότερος κώδιξ Ρ, 
τού ΙΑ' αίώνος, δν δρ-&00ς ποιών δ Moravcsik χρησιμοποιεί ώς βάσιν της 
Εκδόσεώς του, δίδει χωριjσοι•σι, δπερ ΕγιΟ άναγινώσκω χωρίσουσι καl δπερ 
νομίζω δρitόν. cΙ-Ιμείς οί νεώτεροι <Έλληνες {}U έλέγομεν &φ~ οίi ξεχωρίσουν 
τους &v&ρώπους των, Επειrα ζητούν καl δια τι1ς γυναίκάς των καl τους γονείς 
των. το κορέννυμι τους &ν{)-ρόJπους δεν φαίνεται δρil·όν. 

Έν 27, 45 λέγεται Οτι o't Λογγοβάρδοι εlσfίλ&ον εiς ΒενεβενδΟν φfρον· 
τες κεκρυμμένα σπα'θ·ία ΕντΟς τών ράβδων των <<καl έν τfi Εκχλησίq; ύπότρο
ΠΟJ' ΠΟLllσαντες Εν tψ αυτψ μάχην, πάντας άπέκτειναν>>. 

·ο κώδιξ Ρ δίδει ύπΟ τρόπον και αl!τη είναι ή όρ-&1') γραφtl. 
Και ι1μείς σtlμερον λέγομεν με τρόπο, 11τοι καταλλήλως, υποκεκρυμμέR 

νως. Π β. κατωτέρω 29, 1 · «Λοδόϊχος ταίiτα μαι\}ι1ν καl δνπερ Εποίησε τρό
πον ό Σολδανός», f1τοι τΟ τfχνασμα, τΟ ψευδfς πρόσχημα, δπερ μετεχειρίσ'θ·η 
δ Σολδανός. 
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το εν 291 24 7 έπί{}ετον έγχόρηγος γραπτέον έγχώρυγος· πρόκειται περl 
τfις δρωρυγμένης άσβέστου, 11τις καl σήμερον λέγεται χωρύyι (Βλ. περl τού
του τα ίιπο Φrίβη σημειω11έντα εν Ά/Jηνiiς τόμ. 42, 65). 

Έν 29, 268, τού λόγου Οντος περl τοϋ κάστρου τών Δεκατέρων, φέρε
ται · <<έν δΕ τό) αUτψ κάστρcρ κείται ό άγιος Τρύφων άκεραίως πdσαν νόσον 
ίώμενο;>>. cO κώδιξ Ρ δίδει άκέραιως, τούτο δ" εlναι τΟ δρ-θΟν γραφόμενον 
μόνον άκέραισς. ~Εν τψ κάστρφ δiiλα δη ύπlΊσχεv dκέραιον, δπως καl σήμε
ρον λέγομεν, καl μ1) διαλυ&Εν τΟ σώμα τοϋ αγίου Τρύφωνος. 

Έν 32, 90 Εκδίδεται· <<~Εγένετο δΕ κaτα τΟν καιρΟν Εκείνον καl πόλε
μος εlς • Αχ ελών μεταξiι τών Ρωμαίων καl τών Βουλγάρων». 

Ή πόλις Άyz(αλος, i]δη &πο του τέλους του Ε' μ.Χ. α!ώνος παρ 

~Ιωάννη τψ Φιλοπόνφ Εκαλείτο Άγχιαλός, Εντεϋ1tεν δΕ προέκυψε τΟ μεσαιω
νικΟν δημώδες Οvομα Άχελός, δπερ δια τοϋ ο μικρού γραπτέον (Βλ. Φ. 
Κουκουλέ, ΊΌπωνυμικa εν ΆiJηνας τόμ. 27, 161). 

Είς τΟ έν 42, 49 κείμενον <<αποσταλiϊναι προέκρινεν τΟν προρρη{}έντα 

σπα{}αροκαvδιδάτον Πετρωνάν ώς+έ'μπειρα του τόπου γεγονότα>>, τΟ Εμπειρα 

αναγνωστέΟΥ αναμφιβόλως έJΙ Πείρq, του τόπου γεγονότα, 
Δια τΟν Εν 42, 88 &ναφερόμενον ίχ-&Vν βερζίτικον, τΟν όποίον άναφέρει 

έν ταίς έπιστολαίς του ό Ι. Τζέτζης, χαρακτηρίζων αΖ•τΟν ~)ς ~ΩtιανΟν &c κal 
τα Προδρόμεια ΠΟL1]ματα (Hesseling- Pernot, Poeme• Prodr;miques. ΠΙ, 
180) βλ. δσα σημειώ Εν τjj μελέτη μου Βυζανηνών τροφαl κal ποτa τjj δημο

σιευ&είσu Εν τίϊ ~Επετηρίδι τfις Έταιρ::ίας ΒυζαντινιVν Σπουδών τόμ. 17, 59. 
Περl τοϋ Σταυρακίοu τού προβληΗέντ:ος κατ:επάνω Μαρδα'ίτών Εν 50, 72 

λέγεται· <<δς χρόνους μΕν διέπρεψεν 'ικανούς, σί•χl δΕ καλώς καl nl τ~·λη διέ

{}ηκε>>. Άντ:l τού παραδεδομένου διέπρεψεν προτιμητέα 1l της εκδόσεως τοϋ 

Bekker ανάγνωσις διέτριψε, παρέμεινε δiϊλα δη κατεπάνω iΞπl μακροlJς 
w~~ -

Έν τ(ρ 53q;ι κεφαλαίΟ) τοϋ Ερyου γίνεται λόγος περl τlϊς Γυκίας, -θυγα

τρΟς του πρωτεύοντα; τών Χερσωνιτών Λαμάχου, f]τις συνεβούλευσε τοi·ς 
συμπατριώτας της πώ; να διαφύγουν την Επιβουλ1)ν τών Βοσποριανών. ΤοVς 
προέτρεψε λοιπόν, πρΟς &ποπλάvησιν, νU. φαίνωνται δτι διασκεδάζουσι καθ,. 
Ολην τΎιν 1lμέραν, αυτοl δΕ <<εlιφραίνοντο κα{}·Ο)ς παρηγγέλ-θ·ησαν καl Εχόρευον 
τi}ν πασαν ήμέραν, ψ&ασάσης δΕ τΥjς έσπέρας 1lρξαντο μισοποιείν καl &πιέ
ναι έν τοίς ο'ίκοις αfιτών τού ά\•απαΥ}ναι» (53, 411) καl κατωτέρω (53, 421) 

<<τ:fiς δΕ έσπέρας ψθ·ασάσης καl τών πολιτών, 00ς Ι]δη εlπον, μισοnοιησάJιτωJ'». 

ΤΟ ρfιμα τουτ:ο, τΟ όποίον άσφαλώς σημαίνει &πέρχομαι, είναι σύνitετον 
f:κ μιάς έλληνικfις καi μιάς λατ:ινικΥ}ς λέξεως, Ί]τοι τού ρήματος ποιώ καt τfις 

λέξεως missa, fίτις CΕλληνιστl μεταφράζεται δια τοϋ &πόλυσις. Πβ. η)ν εν 

τii Εκκλησιασ-τικΌ γλώσση missa catechumenoruιη καl τfιv μετα τΟ τέλος 

τiiς &κροάσεως είJχρηστον φράσιν ite: n1issa est. 

• 
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'Άν 1l έρμηνεία μου αίίτη τοϋ ρήματος τυγχάνη τού δρttού, τότε τΟ μισ

σοποιείν δέον δια διπλού σίγμα να γραφiϊ. 

Τα Ελάχιστα ταϋτα, πρΟς όλω~λ1lρωσιν τiiς κατα πάντα άξιολόγου Εκδό
σεως, 'fίτις, μετα πάσης Επιμελείας γενομένη, παρέσχεν είς τοUς έρευνητΟ:ς 

κεκαttαρμένον τΟ δύσκολον κείμενον, εLς τΟ όποίον δφείλουσιν Έίς τΟ έξfις να 

παραπέμπουσιν ούτοι. 
Οϋτω, μετι:Χ τi}ν έ;τl τού παρόντος διuκοπείσαν, δυστυχώς, Εκδοσιν τοίi 

περl τfiς βασιλείου τάξεως κειμένου του Πορφυρογεννήτου, δτερον fργον 

αlιτού τυγχάνει λαμπροϋ Εκδότου, δ στις εϋχομαι, συνεχίζων τΟ έπι τυχΕς fργον 

του, να προσφέρη εLς τfιν €πιστήμην κεκα&αρμένον τΟ κείμενον καl Cί.λλων 

fργων τοϋ Κωνσταντίνού. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1~ ο u i s Β Γ e !ι i c ,., La civilisatίoπ byzaπtine (L 'evolιιtioι~ de l'Ιιιι

·ιηαι~ite- Le ιηωιde byzaιιtiιι. Paτis 1950 ρp. 627 μετd 24 πινάκω>•, 
έκτΟς r.ειμένου, καl έ1ιδς γεωγραφικοV πί11ακο;. 

Διδ. την πολιτικι)v Lστ:ορίαν του Βυζαντίου Εχουσι δημοσιευ3Υi άρκούvτα 

βιβλία, Ολίγα δμως διαλαμβάνοντα περl τοϋ πολιτισμού τών Βυζαντινών. 

Οϋτως Εχομεν τΟ παλαιότερον Εργον τού Kraιιse, Die Byzantiner des Mit
tela1ters, τΟ όποίον 1Ίκολούθησαν U.λλα νεώτερα καl Εν πολλοίς πληρέστερα 

ώς το τοϋ Baynes, Turchi, Heisenberg, Hesseling, του Όλλανδου Jean 
Romein, ύπΟ τΟν τίτλον B)'zantiuιη, τοϋ Runciman καl Επ" έσχάτων τΟ 
τοϋ Baγnes- Moss, Bynantium An introduction to East Ron1an cιvι

lisation1 είς ϋ. προσ[}ετ:έα καl τα μικρότερα τοϋ Karl Rotl1, Social und 
Κ ulturgesc!Jίcllte des byzantinisc]Ίen Reiches καl τοϊi Heinrich Gel
zer, ByzantinisJιe Κ nJturgeschic!Jte. 

Είς ταυτα προστίι'tεται νυν τΟ υπΟ τΟν &νωτέρω τίτλον Εργον τού γνω

στοτάτου εl.ς τοVς κύκλους τών Βυζαντινολόγων καθ-ηγητού Louis Brel1ier, 
τΟ όποίον καηl τσΠτο διαφέρει τών U.λλων, δτι δΕν &ναμιγνύει τα περl ι1·ε

σμών κεφάλαια μΕ τα τού πολιτισμού, διαλαμβάνει δε καί περl πολλών -&ε
μάτων, τα όποία δΕν ε.ι'Ηyησαν Εν fκείνοις τοίς Εργοις. 

ΤΟ βιβλίον, ο{;τινος προτάσσεται πρόλογος, Επονται δε πίνακες βιβλιο

γραφικοl καl κυρίων Ονομάτων καl λέξεων, διαιρείται εϊς πέντε μεγάλα κε~ 

φάλαια, &τινα πραγματεύονται τα έξfις ftέματα· α') περl τού Lδιωτικοϋ βίου 
τών Βυζαντινών β') περl τ<< ς &στικfις ζωfjς ~ν τε τii Πρωτευούσυ καl ταίς 
Έπαρχiαις y') περl τijς οiκονομικijς ζωiiς του Βυζαντiου δ') περl του Θρη-
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σκευτικοϋ βίου τών Βυζαντινών καl ε') ·περL τοϋ πνευματικού βίου κατα 
τΥιν Βυζ. περίοδον, {ψ" a. δμως μεγάλα τμ1lματα ύπάγονται πλείστα καl λίαν 
Ενδιαφέροντα. Οϋrως, 'ίνα Ελάχιστα, &πΟ πλείστων, μνημονεύσω παραδεί· 

γματα, εlς τΟ περl ϊδιωτικοϋ βίου κεφάλαιον ό συγγραφεUς πραγματεύεται 

. περl γάμου, οίκογενειακ1ϊς ζωης, ο'ίκειακών σκευών καl έπίπλων καl φορεμά~ 

των, γευμάτων καl συμποσίων καl λουτρών (~)ς καl περl της lδιωτικfις ζωfις 

τών Βυζαντινών βασιλέων, εΊς τΟ περl άστικf)ς ζωijς διαλαμβάνει περl τοϋ 

ιπποδρόμου, είς τΟ περl οίκονομικών Ομιλεί διι:Χ τΟ Εμπόριον καl ηlv βιο

μηχανίαν, εlς τΟ περl Θρησχευτικοϊi βίου περl λατρείας δ.γίων, Θρησκευτι

τικών οίκοδομημάτων, προλ1lψεων, Έβραίων εν τψ Βυζαντινψ κράτει καl 

Μουσουλμανικών κοινοτήτων καl εlς τΟ περl πνευματικου βίου ου μόνον 

περl τΥjς ΒυζαντινiΊς λογοτεχνίας, άλλU. καl περl τΥjς δημώδους καl /,ογίας 

γλώσσης, περl μουσικfις καl μουσικών Οργάνων, πρΟς δΕ καl περl παιδείας, 

καl δη τfις &νωτάτης Εκπαιδεύσεως. 

ΤΟ περl ού &νωτέρω ό λόγος fργον παρουσιάζει Ολα τα προσόντα, &τι να 

χαρακτηφlζουσι τUς Εργασίας τοϋ Επιφανοϋς Ερευνητοϋ, σαφήνειαν, με&οδι

ΚΊlν κατάταξιν, τελείαν γνώσιν Εποχών, προσό)πων, καl ίστορικών γεγονότων 

συνδεομένων μΕ τα ύπΟ συζήτησιν .-&έματα, Ορ·θ-1lν κρίσιν καl εUρείαν χρησι

μοποίησιν τf)ς σχπικfις βιβλιογραφίας, Δέον νU Εξαρ&ύ όJς iδιαίτερον προ

σΟν τοϋ Εργου δτι τ1lν Εξέλιξιν των διαφόρων Η-εμάτων παρακολουftεί κατα 

χρονικΟ:ς περιόδους μέχρι της άλώσεως, Ορitώς, &φ• ού η&η καl Ε&ιμα καl 

Ίtεσμοl καl πολιτισμοίJ Εκφάνσεις χατα καιρους μεταβάλλονται. 

Λίαν διδακτικΟν εlvαι τΟ κεφάλαιον τοίi Εργου 1l 1Jπαι{}ρος καl ή &γρο· 

τικ1l οlκονομία, τΟ περl τiiς ζωfjς εν ταίς πόλεσι ώς καl τΟ ύπΟ τΟν τίτλον tl 
ΘρησκευτικΥι ζωή, πρΟς δΕ καl τΟ περl Πανεπιστημίων, μf: τΟ όποίον καl 

εlδικώτερον Εχει &σχολη&ύ ό συγγραφευς ώς καl τΟ λίαν Ενδιαφέρον περl 

τέχνης, περl ilv τόσην Εχει εlδικότητα. 

ΤΟ διάγραμμα τοίi λαμπροϋ καl πλουσίου εiς πληροφορίας Εργου προω

ρισμένου είς d:ιρισμένην Εχτασιν να πραγματευ&ύ περl ποικίλων -&εμάτων, 

έδέσμευε τΟν συγγραφέα να &ναπτύξη έν μεγαλυτέψ~ έχτάσει διάφορα κεφά

λαια. <Ο γράφων π.χ. τας γραμμUς ταύτας ευχαρίστως -aα Εβλεπε νΟ: έγίνετο 

έν αύτψ λόγος καl περl τfις κατ α τους Βυζαντι νους χρόνους παραστάσεως 

&ρχαίων δραμάτων, καl μέχρι τινΟς καl κωμφδιών, είς τΟ περl παιδεύσεως, 

Πανεπιστημίων καΙ. μοναχικών σχολών τμ)iμα Επίκαιρον φρονεί Οτι -8·0: 
ητο νΟ: έσημειοϋντό τινα περl τ1;ς Εγκυκλίου παιδεύσεως καΙ. τών έν τοίς 

σχολείοις αύτ1;ς διδασκομένων, έν δΕ τψ περl ίπποδρόμου, αν έγράφοντο 

τα σχετικα περl τΥjς τελέσεως 'ιπποδρομικών &γώνων μετU. nl'\' &νακατάληψιν 

τfiς βασιλευούσης άπΟ των Φράγχων. 

"Ο συγγραφευς έν τψ Εργφ του Εχει λάβει ύπ~ Οψιν &ρκούσας τών Εμών 

εργασιών, δ παρεμπεσωv μόνον πόλεμος δΕν τοϋ παρέσχε τfιν ε~καιρίαν να 
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χρησιμοποι1lσ11 καί τινας &κόμη, αLτινες -&ά τφ fισαν χρήσιμοι κατα τΥιν δια

πραγμάτευσιν τών σχετικών κεφαλαίων καl αϊτινες fχουσι δημοσιεu{tfj ΓJ./1λαι 

μεν εlς ώρισμένους τόμους τfις ~Επετηρίδας τfjς <Εταιρείας Βυζαντινών Σπου

δών, fiλλαι δέ, ώς τΟ περl ύποδέσεως τών Βυζαντινών καl περl λα'ίκών \Jεα
μάτων καl λα.ίκών διασκεδάσεων, εiς τους τόμους τfiς Έπετηρίδος τfίς Φιλο

σοφικfις Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ~ Α{}ηνών, καl τέλος Ο.λλαι είς τους τρείς 

τόμους του Εργου μου Βυζαντινών βίος καl πολιτισμός, ώ; είναι τΟ: κεφάλαια 

περl προλήψεων, σχολείων, οίκιακών σκευών καl έπίπλων, φορεμάτων, Επαγ

γελμάτων, περl ίπποδρόμου, όδών καl έμβόλων, τοϋ βίου μιdς Βυζαντι

νfjς κ.λ.π. 

Δια τοϋ περl Βυζαντινοϋ πολιτισμού Εργου του ό κα-θηγηη)ς Brelιier 

συμπληρώνει χατα -&αυμασμΟν τρόπον τΟ τρίπτυχον τοϋ περl Βυζαντίου fρ

γου του, t1τοι τους δύο προηγουμένους τόμους του περl τfις ζωίlς καl τοϋ 

\Jανάτου τοϋ Βυζαντίου καl τών Βυζαντινών -&εσμών παρέχων εlς τfιν δημο

σιότητα fργον καl δια τους πολλούς, τους Ενδιαφερομένους να γνωρίσωσι τΟν 

πολιτισμΟν των Βυζαντινών, &λλα καl τους Ολίγους, οϊτινες &ναμφιβόλως 

έπl μακρΌν -&α χρησιμοποιώσι τα πλούσια αύτοίί διδάγματα. 

ΦΛΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Π. J α " i η, Constantirωple byzantirιe. DeveloJψeιnMi ιιτbαίη et 1'epeΓ
toiτe topoψaplιiqtιe. PaΓis, 1950. }J]J. XXJ1III- 483, με 15 dνεκδ6-
τους γεωγραφικοVς χάρτας καl σχέδια πόλεων. 

Εtς τi]ν συλλογr)ν σA1'c/ιives de l'Orient C/ιτetien" (Άριff. 4), εκδ. 

τοϋ εν Παρισίοις Γαλλικού "Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών, εδημοσιεύ&η 
τΟ 8ργον τοίi αlδεσίμου πατρΟς Raymond J anin περt της ΒυζαντινfΊς Κ ων· 
σταντινουπόλεως. ΤΟ Εργον τοϋτο, ούτινος -&α επακολουit1lσ11 καl δεύτερος τό
μος, περιλαμβάνων τ1lν περιγραφfιν Εκκλησιαστικών μνημείων τ"ίΊς παλαιάς 

πρωτευούσης, &.πιlτει ή πρόοδος τών βυζαντινών σπουδών ή πραγματοποιη

-θ-είσα ηδη άπΟ μιάς πεντηκονταετίας, ilτις κα&ίστα &ναγκαίαv μίαν νέαν περι

γραφήν, άνταποκρινομένην περισσότερον πρΟς τΥιν φυσιογνωμίαν της βασιλί
δας τών πόλεων. 

Ό αlδ. πατfιρ R. Janin εlναι εύφήμως γνωστΟς εlς τοUς βυζαντινολόγους 
δια τα πολυάριif·μα και περισπούδαστα συγγράμματά του. ~Εξ ti.λλου είχε 

την προνομιοϋχον εύκαιρίαν να ζiϊ εις τιiς &κτας τοϋ Βοσπόρου, Οπου κατα 
ηlv διάρκειαν τριάκοντα περίπου Ετών, &φιερώ-θ·η ιδιαιτέρως είς τfιν μελέτην 
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τi]ς τοπογραφίας τοϋ Βυζαντίου καl τών περιχώρων του. <Όitεν οϋδεlς άλλος, 

πλ1)ν αϋτοϋ, fΊτο καλύτερον παρεσκευασμένος, να προβfi είς μίαν νέαν περι

γραφi]ν τijς βυζαντινijς Κωνσταντινουπόλεως. 

~Ετέ-&η τΟ ζήτ1Jμα του τρόπου, κατ& τΟν Οποίον ft& ήτο δυνατΟν να συν· 
ταχίtϋ τΟ νέον αVτΟ περιγραφικΟν Εργον. Εlς τΟ ζήτημα τοϋτο άπήντησεν δ 

αίδ. παη)ρ Vitalien Laurent, διευ&υντf)ς του άνωτέρω μνημονευitέντος 

'Ινστιτούτου (βλ. ΕΟ, 38, 1939, 462) <<L'ceuvre de Du Cange, Εγραφε, 
Merite d'etre reprise avec toutes les ressources de l'erudition moderne, 
et c'est pourquoi notre Institut ... se propose de reconstituer, dans 
le cadre d'nn nouvel 01·ie"s Christia"us la carte relίgieuse de By
zance>>. Καl περαιτέρω: <<Du Cange en avait emprunte les traits mul
tiples aux sources litteraires les plus variees, sans toutefois pouvoir 
graphiquement lui composer un visage assorti>>. 

Άκριβώς τΟ <<συνηρμοσμένον τοίiτο πρόσωπον>> (ce visage assorti) 
κατώρ&ωσε νι\ σκιαγραφήση δ α!δ. πατi]ρ R. ]. 

Το βιβλίον &ρχίζει μέ πρόλογον συνταχ&έντα ύπο τοϋ αtδ. πατρος 

Laurend (σελ. Ι- ΧΙΙΙ). Άκολου&εί βιβλιογραφία, δπου δ συγγραφεiις πα

ρέχει τα ο~σιωδέστερα στοιχεία, (σελ. XIV- XXIV), προ παντος τr)ς βυζαν
τινας πηγάς, παρατηρών τα κάτω.ft·ι : <<Μολονότι αί άγιογραφίαι εlναι συχνά· 
κις πλήρεις {}ρύλων, εν τούτοις έμπεριέχουν πολυτίμους πληροφορίας περl 

των μνημείων τijς πόλεως» (σελ. XVIII). Εtς τaς πηγaς ταύτας προσετέ&η

σαν αί περιγραφαl τών περιηγηtό)ν τiiς Δύσεως, αί τών Τουρκοαράβων τοίi 

μεσαίωνος &.πΟ τοίi Ετους 880- 1438, ώ; καl αί τών περιηγητών, οϊτινες 

fισχολή&ησαν μέ βυζαντινa ζητήματα, &πο του Pierre Gylles (1540) μέχρι 
τoii Hammer (1822). 

ΜεταξU τών Εργων τών Βυζαντινολόγων, τών &.σχολη{tέντων μΕ τfιν 

περιγραφfιν τών μνημείων τiiς Κωνσταντινουπόλεως c1ναφέρονται αί συγ

γραφαl τοίi πατριάρχου Κωνσταντίου, του Σκαρλάτου Βυζαντίου, τοίi Μ. Ι. 

ΓεδειΌν και τοϋ Α. Γ. Πασπάτη. Ή παράγραφος IV τijς εν λόγφ βιβλιογρα
φίας &.φορ~ είς τα σχέδια τiiς Κωνσταντινουπόλεως. 

Το i!ργον διαιρείται εlς δύο μέρη. Το πρωτον περιλαμβάνει δέκα έπτa 

κεφάλαια, των οποίων προηγείται σχετικi] εtσαγωγ1] (σελ. 7- 14). Ή γεω
γραφικiι -&έσις τiϊς Κωνσταντινουπόλεως μελετάται έν τQ) συνόλι:ρ της καl 

λεπτομερώς: eH περιοχ1l τiϊς χερσονήσου, Επl τϊ}ς Οποίας κείται ή Κων

σταντινούπολις, Ο χώρος τfjς πόλεως, τα δύο γεωγραφικα κέντρα της καl o'l 
γήλοφοί της. 

~Η -&εμελίωσις τiiς πρώτης {}ρgκικfις καl έλληνικiϊς πόλεως &.ποτελεί &ντι

κείμενον τοίi πρώτου κεφαλαίου. eo σuγγραφεiJς &ναφέρει, κατα τΟν Πλίνιον, 
το ονομα Λύγος (Lygos), το οποίον εφερεν ή πόλις πριν η δνομασ&jj Βυ

ζάντιον. Οί Μεγαρείς, εγκατασ&έντες εtς τi]ν χερσόνησον κατ& το 658 π.Χ., 
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Εκησαν μίαν νέαν άκρόπολιν. ~Εδώ έγενvή1}η δ {}ρίiλος τοϊi γάμου τοίi Βύζα 
μετa τi\ς Φιδαλείας, &υγατρος τοϋ Βαρβίζου, βασιλέως τijς χώρας. Ό Μεγα· 

ρεiJς &.ρχηγΟς έμφανίζεται μΕ τΟν σύντροφον αύτοίι ~Αντίωι. τα δύο αυτα 

όνόμαrα συγχωνευ&έντα ύ.πετέλεσαν τΟ Όνομα <<Βυζάντιον» (ΤΟ Ονομα Βύζας 
φέρεται &ρq:κικον (βλ. σελ. 17)). Το κέντρον τijς μεγαρικiiς πόλεως είναι ή 

&κρόπολις, τα έρείπια τfις όποίας &νευρέ3ησαν. Ί-Ι ίtέσις είς nlv όποίαν 

εύρίσκετο, κατέχεται σήμερον άπΟ τΟ Σεράγιον. Ή πόλις είχεν Επανοικοδο
μη{}ij ύπο του Παυσανίου κατa το !!τος 479 π.Χ. (σελ. 19). Το Βυζάντιον, 
παρα τους &.λληλοδιαδόχους πολέμους, είς τοUς Οποίους 1Ίναγκάσ-&η να συμ

μετάσχυ, έγνώρισεv εύτυχεί; καιρούς. eo πλη&υσμός του ηύξάνετο κα{}ημερι· 

νώς, πλf)v Ομως, λόγφ τών σχέσεων, τιiς Ο:rοίας συνflψε μετα τοϋ Πεσσε
νίου Νίγκρου (Pescenius Niger), κατεστράφη ύπο τοϋ Σεπτίμου Σεβήρου. 
Ούτος δμως δfν Εβράδυνε να τΟ Επανακτίση πέριξ ένΟς κέντρου, τiiς μεγά· 

λης Άyορaς η Τετραστόου (σελ. 22) καl να το διακοσμήση μέ μεγαλοπρεπij 

μνημεία, ώς fjσαν αί \Jέρμαι τού Ζευξίππου καl δ "Ιππόδρομος. Έκάστη τών 

τεσσάρων τούτων πόλεων~Υι {}ρgκική, ή τών Μεγαρέων, ή τοίi Παυσανίου 

και ή τοϋ Σεπτίμου Σεβ>\ρου-περιγράφονται λεπτομερέστατα (σελ. 17 - 26). 
τα πραγματικΟ: πεπρωμένα τfις Κωνσταντινουπόλεως &.ρχίζουν μΕ τΟν 

Κωνσταντίνον τΟν Μέγαν, δστις κατέστησε την πόλιν ταύτην πρωτεύουσαν 
τού Ρωμα'ίκοϋ κόσμου. Ή προνομιούχος γεωγραφικη -&έσις της Επέτρεψεν 

είς τΟν Κωνσταντίνον ν" &-ντιμετωπίση τας Εκ του Βορρά καl τfις Άσίας 

&πειλάς. Ό α!δ. πατi]ρ R. ]. περιγράφει τi]v &εμελίωσιν τijς Νέας Ρώμη,ς, 
tlτις Εκτοτε &νομάσ1<tη Κωνσταντινούπολις. ·Η πόλις αϋτη έκτίσίJη μεταξiJ 
τών Ετών 324 καl 336. «eH χρονολογία τi]ς νέας ftεμελιώσεως, λέγει ό αίδ. 

παηlρ R. J., δέον να καitορισitύ κατCι τΟ τέρμα τού Rτους 324 η κατ& τ&ς 
&ρχaς τοϋ 325» (σελ. 29). Ή νέα πόλις, λόγφ τi\ς εκτάσεώς της καl των 
ύπερόχου τέχνης μνημείων της, ύπερέβαινε πάσας τι1ς πρΟ αύτi]ς κτισ&είσας 

πόλεις. Μετα πάροδον βραχυτέραν τοίi αιώνος, Θεοδόσιος Ο Β' Επεξέτεινε 

τΎιν πόλιν ώς καl τα δχυρα αlJεfις εν χιλιόμεεροv Εκεί-&εν τών τειχών του 

Κωνσταντίνου. ΤΟ f:ργον, &ρξάμενον τΟ Ετος 413, Ετερματίσ&η ταχύτατα. Ό 
αίδ. παηΊρ R. J, μιiς Οδηγεί δια μέσου τfίς πόλεως τού Θεοδοσίου καl ύπο
μιμηlσκει τΟ ύπέροχον μεγαλείον τfις πόλεως. co συγγραφεiJς περιγράφει 

τας πλατείας της, διακεκοσμημένας με πολύτιμα Εργα τέχνης, τδς λεωφόρους 
της μετα τών μεγαλοπρεπών οίκοδομημάτων των, τας περιφήμους Εκκλη
σίας της μ8 τfιν πλουσίαν διακόσμησίν των καΙ. τας εlJρυχώρους μονάς. Εί
ναι γνωστόν, δτι ή Κωνσταντινούπολις διuρείτο εϊς δέκα τέσσαρας τομείς, 
Εξ ών δύο προάστια τΟ ιγ', αί Συκαί (Γαλατάς) καΙ. τΟ ιδ' τΟ Οποίον Επε

ξετείνετο Επl τfις κλιτύος του Εκτου λόφου Εκεί1~·εν τιΟν τειχών του Κων

σταντίνου. 

Ε!ς τα επακολου&οϋντα κεφάλαια δ συγγραφεiις συνεχίζει λεπτομε-
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ρώς τi}ν περιγραφi}ν τών δημοσίων πλατειών {κεφ. V. σελ. 65- 76), τών 

τιμητικών στηλών {κεφ. VI, σελ. 78- 89), τών στοών, δπου είργάζοντο οι 

διάφοροι έπαγγελματίαι, ητοι οί έπεξαργαζόμενοι τΟν δρείχαλκον, οί χρυσοΜ 

χόοι, οί κατασκευασταl γουναρικών, οί άρτοποιοί, κ.τ.λ. Δέκα πέντε μνηΜ 

μεία &ποτελοUν τΟ &ντικείμενον ίδιαιτέρας περιγραψΥ}ς λόγφ τijς έξαιρετικfiς 

σημασίας των. Εlς τα μνημεία ταϋτα Οφείλεται t'Ί Ονομασία τών περιοχών, 

δπου εύρίσκοντο, καl δύνανται νΟ: χρησιμεύσουν ώς σημείον διευκολύιον τΟν 

προσανατολισμΟν πρΟς τοUς διαφόρους ναοUς καl τΟ:ς μονUς (κεφ. VΙΙι σελ. 

90 -106). Τα κεφάλαια VIII- ΧΙ πραγματεύονται το irέμα τών αυτοκρατο

ρικών ενδιαιτημάτων {σελ. 107- 153). Περιγράφονται δέκα όκτο' &νάκτορα 

τiiς πόλεως, Ενδεκα τού εlιρωπα'ίκοϋ τμήματος καl Ενδεκα &λλα τών &σιατι

κών περιχώρων, τα όποία οί aυτοκράτορες καl τα μέλη τi)ς οίκογενείας των 

διεμοιράζοντο συμφcδνως πρΟς ηΧς ι:Ορας τού Sτους η άναλόγως τών περιστά

σεων. ΜεταξU τών δημοσίων κτηρίων άναφέρονται η Σύγκλητος, ό Φό

ρος (Forum) τού Κωνσταντίνου, ή Σύγκλητος έπt τfις πλατείας τού ΑUγου

σταίου, καl α'L στοαί, τΟ Οκτάγωνον, οικοδόμημα μι3 δκτω στοiiς Οπου Εκειτο 

η μεγαλυτέρα σχολ1Ί τfις πόλεως, τfιν όποίαν &ινόμαζον «0ίκουμεvικi'J1ι Διδα

σκαλείον» {σελ. 160). Πλησίον τiiς σχολijς εuρίσκετο μία δημοσία βιβλιο

&ήκη, f}τις ίδρυ-&είσα ύπΟ τοϋ Κωνσταντίου καi μεγε{}υν{}είσα ύπΟ των δια

δόχων του, κατεστράφη κατα μίαν πυρκα'ίάν, 1) όποία άπετέφρωσεν όλόκλη
ρον τi)ν συνοικίαν κατU τΟ ετος 475. "ΕκατΟν ε'ίκοσι χιλιάδες χειρόγραφα 

φέρονται γενόμενα παρανάλωμα τοϋ πυρος {σελ. 161). Ή βιβλιο/Ιήκη του 

Πατριαρχείου εκάη κατa το ~τος 791 (σελ. 162). 
Μεταξυ τών δημοσίων κτηρίων άναφέρονται: τΟ Πραιτώριον, α'L φυλα· 

καί, τΟ Γενικόν, τΟ ΕΙ.δικόν, τΟ Καπιτώλιον, τΟ Πατριαρχείον κ.λ.π. 

Το κεφάλαιον ΧΙΙ {σελ. 177 · 191) &σχολείται μΕ τi}ν περιγραφ1)ν τοϋ 

"Ιπποδρόμου, τοϋ έστενασμένου Ίπποδρόμου, τοϋ τής Ξυλοκέρκου, τοϋ "Ιπ
ποδρόμου τού δ.γίου Μάμαντος, τοϋ Τζυκανιστηρίου, ώς καί τινων -&εά· 

τρων. τα ύδραγωγεία, αL δεξαμεναί, οί λίμένες καl α'L γέφυραι άποτελοϋν 

το &ντικείμεvον τώv κεφαλαίων ΧΙΙΙ και XIV {σελ. 192- 234). Το επακο
λου/Ιοϋν κεφάλαιον iiπo τον τίτλον rιLes colonies franques" (κεφ. XV, 
σελ. 235- 244), φαίνεται μη σχετιζόμενον μe το δέμα, ώς λέγει δμως ό συγ
γραφεύς, «έκείνο, τΟ όπο'ίον μάς.ένδιαφέρει, δΕν είναι ή ίστορία των, &λλ~ η 

γεωγραφικ1] των Μσις» (σελ. 236). 
"Ολόκληρος η περιγραφfι αϋτη τής Κωνσταντινουπόλεως δια μέσου τι'Ον 

α!ώνων τερματίζεται μΕ το πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου δια τiiς περιγραφijς 

τών χερσαίων κα\ ΙΙαλασσίων τειχών {κεφ. XVI και XVII) {σελ. 245- 282), 
τα όποία ύπερ1lσπισαν καt έπροστάτευσαν η)ν Πόλιν μέχρι τfjς μοιραίας στι· 
γμijς τijς δ.λώσεως. 

Τώρα 5ς σταμαηlσωμεν Ολίγον εLς τας φραγκικΟ:ς dποικίας. 

Βιj)λιοr.ρισία 

Καίτοι η ϋπαρξις τfjς συνοικίας των ~Αμαλφιτανών Εν Κωνσταντινου

πόλει διαπιστούται άπΟ τfιν περιγραφ1lν τοϋ ταξιδίου του Gisulf, δουκΟς τού 
Σαλέρνο υ, καηχ το Ι!τος 1062 και 1066 {σελ. 236), εν τούτοις οι Άμαλφιτα
νοl εύρίσκοντο Υ}δη κατ&. τΟν δέκατον αl.ώvα εlς τΥ)ν Πόλιν. Τοϋτο μαρτυρεί 

ή Ι!κιtεσις του Liutprand (948 και 968). Ούτος όμιi.εϊ κατu τρόπον &κριβfi 
περl τfjς ύπάρξεως τών ~Αμαλφιτανών Εμπόρων εΊς τΟ Βυζάντιον, δυνάμε{}α 

μάλιστα να Ίσχυρισ-&ώμεν, δτι o'L 8μποροι ούτοι εΙχον Εγκαταστ.αι~-η καl πρΟ 
τijς χρονολογίας ταύτης είς τi}ν Πόλιν (βλ. MicJJail, un'autonoωia perife
rica byzantina: Aωalfi (secolo VI- Χ), S. Β., V, 1, 29). 

ΕΙ.ς η)ν βιβλιογραφίαν τi}ν σχετικi)ν πρΟς τi)ν ένετικi}ν παροικίαν {}·(ι 

~πρεπε να προστεδii το έξijς aρ/Ιρον: !Yl . .Robeτti, «Ricerche intorno alle 
coJonie veneziane in Costantinopoli ne] sec ΧΙΙ, Παδούη, 1925 {&πό
σπασμα εκ τοϋ "Miscellωιea di studi stoι·ici in οιιοτe di Canιillo Λ1αη
/1νη·i;;. 

"Όσον άφορ~ εlς την συνοικίαν τών Πισαίων (σελ. 240), φρονο'ίJμεν δτι 
είναι άξιον μνείας τΟ κάτωfJ·ι σημείον προσανατολισμού, τΟ άναφερόμενον 

ύπΟ τοϋ A:n.selnω de Η aυelbe1·g (..-Η το εLς nlν Κωνσταντι νούπολι ν 6v ετει 
1135 i\ 1136): «In vico qui dicitur Pisanorum juxta ecclesiam Agie 
Irene>J {βλ. Liber secundus Dialogi, Ρ. L. CLXXXV, 1163). 

'Ως προς το ζήτημα rών 'Αγκωνιτανιοv ό αίδ. R. J. γράφει: «Κατα το 
τέρμα του ιβ' αlώνος {o'L Άγχωνιτανοt} είχον ενα ναΟν ύπΟ τΟ Ονομα &γιος 

Στέφανος. Αϋτη είναι η μόνη πληροφορία, τfιν όποίαν εχομεν περt της πα

ραμονής αύτών [είς τΟ Βυζάντιον]. 'Ίσως έξηναγκάσ&ησαν να Εγκαταλείψουν 
τΟ λατινικΟν κράτος τfjς ~Ανατολfiς, λόγφ της Εναντίον αVτών έχ{}ρότητος τών 

Ένετών» {σελ. 243). Έαν εξηναγκάσ/Ιησαν να εγκαταλείψουν τον συνοικι
σμόν των, τοϋτο δΕν Εγινε παρU μόνον προσωρινώς. ~Επανfιλ&ον μετα τfιν 

άπελευ&έρωσιν τfις πρωτευούσης. ΤοUς βλέπομεν άσκούντας τΟ έμπόριόν των 

κατ<'< το [τος 1322 {Βλ. Robe>·to Marcιιcci, ιιη contrato di coιnmenda ίη 
Ancona 1322, 'Αγκώνα 1924). 

Κατα τΟν ιε' α'L&να οί Άγκωνιτανοl εύρίσκοντο άκόμη πάντοτε εLς τΟν 

συνοικισμΟν αύτών. Τiιν 16 Αυγούστου 1422 γίνεται μνεία τού προξένου 
των κα\ §ν i!γγραφον iiπo ήμερομηνίαν 25 Φεβρουαρίου 1437 &ναφέρει 
προνόμια, τα όποία άπελάμβανον έν Κωvσταντινουπόλει οί CΕνετοί, οί Γε

νουllνσιοι, οί Καταλανοl καl o'L ~Αγκωνιτανοl (βλ. 1\!. Joγga, Notes et 
Extraits, ΙΙ, 195 και 434). Ε!ς άγκωνιτανικος όδηγος τών ναυτιλλομένων 

(portulan) τών ετών 1435-1444 &ναφέρει τα κάτω/Ιι: «Ί'utti li mercha
danti cJ1e naviga ίη Chonstantinopoli sia tenuti e debia per ciasche
duno cento de ciascheduna mercantia 3 carati per cento de perperi 
per la cJJiexa de Santo Stefano, Ja quale stai nella cipta di Constan
tinopoli e per lΌpera de conciωe de questa chiexa (Ν. Ιοτgα, Ν otes 
ΕΠΕΤΗΡΙ}; ETAIPBIA}; ΒΥΖΑΝτJΝΩΝ Σ;Π~Υ ΔΩΝJ "'Έτ~s 1\:' 23 
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et Extraits, quatrieme serie (1453- 1476), Bucarest, 1915, σελ. 24- 25). 
"Οσον &φορ~ εlς τοuς Φλωρεντίνους (σελ. 244) i!a δπρεπεν, ώς φρονου

μεν, να μνημονευitίί τΟ Ciρ-&ρον του C. 11Ia1"inescu, Contribution a l'histoire 
des relations economiques entre l'empίre byzantin, la Sίcile et le 
royaume de Naples de 1419 a 1443, εν S. Β, V, 1, 209-219), είς το 
Οποίον γίνεται λόγος περl τών διεκδικήσεων τών Φλωρεντίνων διd τΟν ναΟν 

τών &.γ ίων Πέτρου καl Παύλου Εναντίον τών Πισαίων. 
ΈκτΟς tίi)ν σχεδίων τr]ς Κωνστ-αντινουπόλεως, τών &.ναφερομένων είς 

τiιν βιβλιογραφίαν (σελ. Χ ΧΙ! Ι- XXIV) μνημοvεΏει καl το του Giuseppe 
Rosaccio. Ύπάρχει Εν άλλο πολU περισσότερον ενδιαφέρον. Τοϋτο εύρίσκε
ται εΊ..ς η)ν Κοσμογραφίαν του J~iύΨστερ (πρώτη Γaλλ. fκδ .. Βασιλεία, 1552, 
σελ. 1162 -1163). ΊΌ εν λόγφ σχέδιον φέρει τον τίτλο ν: «L'effίgie de la 
ville de Constantίnoble selon qu'elle est notre temps soubz Je Turc». 

Καίτοι τα βυζανηνα μνημεία, τ' απεικονιζόμενα είς τΟ σχέδιον τούτο, 

είναι φανταστικής &ρχιτεκτονικης, έν τούτοις ο τοπογράφος δύναται να συνα

γάγιι μερικα συμπεράσματα περl των μνημείων τα όποία Εν αUτψ άναφέρον· 

ται. ΚατΟ: τΟ Ετος 1908 έδημοσιεύθ-η Εν Κωνσταντινουπόλει &.ντίγραφον μεγά
λης κλlμακος (58 χ 60 ΕΚ.) εκ τijς ίταλικijς εκδόσεως τijς Κοσμογραφ!ας τοiί 

.Λιfύνστερ ύπΟ τΟν τίτλον «cH Κωνσταντινούπολις Εν Ετει 1205 μ.Χ.». (cH 
Εσφαλμένη χρονολογία Οφείλεται ε'ίς κακΎιν άνάγνωσιν τοϋ πρωτοτύπου). 
ΎπΟ τΟ aντίγραφον του σχεδίου άναγράφεται 1'\ διεύ~υνσις τοϋ έκδότου: 

<<Κετσόγλου Χάν, άρ. 14, Γαλατά, Κωνσταντινούπολις>>. 
ΤΟ δεύτερον μέρος τοϋ Εργου τοϋ αίδ. R. J. περιέχει τΟ εύρετήριον 

τοίi βιβλίου. τα δκτω κεφάλαια, τα άποτελοίiντα τΟ σημαντικΟν εύρετήριον 
τούτο, καταλαμβάνουν τaς σελ(δας 283- 472. Κεφdλ. α' Συνοικ(αι καl μνη

μεία τfις πόλεως. Κεφάλ. β' Θρq.κικc't περίχωρα τΥjς πόλεως. Κεφάλ. γ' Κερά

τιος κόλπος. Κεφάλ. δ' καl ε' Βόσπορος, δυτικη καl &νατολικΎι &κηl. Κε

φάλ. ς' ~ ΑσιατικιJ περίχωρα τΥjς πόλεως. Κεφάλ. ζ' Πριγκηπόνησος. Κε

φάλ. η' Τοποι<tεσίαι καl μέρη Clγνωστα. ΤΟ βιβλίον τερματίζεται μΕ δνα 

&λφαβητικΟν πίνακα τών Ελληνικών Ονομάτων (έλληνιστί, σελ. 473- 482) ως 
κα\ μ' i!να πίνακα περιεχομένων (σελ. 483). 

ΕLς τΟ δεύτερον τουτο μέρος ό συγγραφεUς μελετQ. συνοπτικώς τας συνοι

κίας τΥjς πόλεως καl των περιχώρων, ώς καl τΟ:ς περιοχ&ς τών εύρωπα"ίκών 

καl ασιατικών περιχώρων, καl άναφέρει συγχρόνως τα μνημεία, τα χρησιμο· 

ποιη&έντα ως σημείον Εκκιν1lσεως, κατα τρόπον &στε να παρουσιάζη Ενα 

σύνολον Οσον τΟ δυνατΟν συμπεπληρωμένον τfjς τοπογραφίας τfίς βυζαντινfiς 

Κωνσταντινουπόλεως. •Εκάστη τοπο-θ-εσία καl Εχαστον μνημείον συνοδεύεται 

ύπΟ τΥjς σχετικfjς βιβλιογραφίας του. 

0/Ολα τα σχέδια καl οί χάρται &ξίζει τΟν κόπον να μνημονευftοϋν, 

λόγι:ρ τών Εν αύτοίς παρεχομένων νέων στοιχείων, -&α περιορισftώμεν δμως: 
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ε'ίς τα κυριώτερα Εξ αυτων. ~Εν πρώτοις {}' άναφέρωμεν τΟν χάρτην τfiς 

βuζαντινfiς Κωνσταντινουπόλεως. eo τελευταίος χάρτης κατηρτίσ-δη τΟν 

Φεβρουάριον του 1936 ύπο τοϋ Misn (Νομίδου). ΟΜεlς Cίλλος χάρτης 
εlχε μέχρι τότε δημοσιευ-θ-η μΕ τόσην Επιμέλειαν. ·ο χάρτης δ έμπεριεχόμενος 

είς τΟ 8ργον τοίί αίδ. πατρΟς R. ] . δστις εχει χαταρτισ&fi βάσει τών ύποδεί
ξεών του, παρέχει ώς πρΟς τΎιν παλαιαν πρωrεύουσαν, λεπτομερέστερα τοπο

γραφικcl στοιχεία, συγχρόνως δε ανασκευάζει τοπογραφικά τι να δεδομένα, τα 

όποία ε~εωροϋντο άπΟ · μακροίί χρόνου &ναμφισβήτητα. Είς τΟν χάρτrιν του

τον εύρίσκομεν τοπογραφικήν τινα Επανόρ-&ωσιν τών τειχών του Κωνσταντί~ 

νου, τα Ονόματα τών διαφόρων συνοικιών riiς πόλεως, τΟ διάγραμμα τών 

διαφόρων &ρτηριών της, το\Jς φόρους ( Forum), τα δημόσια κτήρια, τa πα
λάτια, τσUς ναούς, τdς μονάς, ηΧς δεξαμενdς καL τdς άκροπόλεις. Πλην αύτών 

άναφέρονται αί τοποftεσίαι πολυαρί~μων έρειπίων μνημονευομένων ύπΟ του 

συγγραφέως &λλα τα όποία, ώς φαίνεται, δΕν 1Ίδυνή{}η μέχρι τfiς στιγμης να 

κα{}ορίση. 

οιΟσογ άφορ~ ε'ίς τi]ν συνοικίαν τών Γενουηνσίων, έπl τfiς βορείου πλευ· 

ρdς τοϋ Κερατίου κόλπου, ηΊν είς τΟ σημαντικΟν προάστιον του Γαλατd, δ 

αLδ. πατfιρ R. J. λέγει δτι {}" &ποτελέσΌ τΟ άντικείμενον ίδιαιτέρας μελέτης 

(σελ. 241, ση μ. 4). Τοιουτοτρόπως δεν i!εωρεί &ναγκαίαν τi]ν &ναγραφi]ν 

λεπτομερειών σχετικών πρΟς τΟ προάστιον τουτο. 

Πάντα σχεδΌν τα -θ-ρησκευτικc't μνημεία τiiς έν λόyψ περιοχΥjς απετέ

λεσαν η δη &ντικείμενον μελέτης δημοσιευ&είσης εϊς τΟ περιοδικΟν (( Eclωs 

d'OΓientJJ άπΟ τοϋ Ετους 1924. Πραγματεία περl τοϋ Γαλατd κατα ηΊν 

άρχαιότητα, συνοδευομέγη ύπΟ χάρτου, έδημοσιεύι1·η έν τψ περιοδικψ 

«Revue des Etudes Byzantines" (τόμ. IV, σελ. 218-238) κατa το ~τος 

1946, &λλa δεν εχρησιμοποιή{}η uπο του συγγραφέως. Είναι &κριβu,ς 

11 περιοχ'ΙΊ αϋτη rilς Κωνσταντινουπόλεως, τfιν Οποίαν παρουσιάζει ό χάρ

της άρ. Χ καταρτισ&εlς ύπΟ του Misn. CO τελευταίος ο-δτος, μΕ την συνερ

γασίαν του Α. :J\1. Schneider, είχε δημοσιεύσει τοπογραφίαν τοϋ Γαλατd, 

συνοδευομένην ύπΟ χάρτου μεγάλης κλίμακας, δπου σημειοiiνται τα τουρκικδ: 

κτίρια καl τα &ρησκευτιχα χριστιανικά, τα νϋν σωζόμενα (Α. Μ. Schneider 
und Μ. Is. Non1idis Galata topographίsch- archaologischer Plan mίt 
erlauterndem Text, Istanbul, 1944). Είς τiιν μελέτην ταύτην οί συγγρα· 

φείς συνεκέντρωσαν τdς γνώσεις, τdς μέχρι τότε άποκτη&είσας περl τΥjς συνοι

κίας τών Γενουηνσίων. ΕLς τΟν χάρτην του Γαλατά, τΟν καταρτισ&έντα ίδιαι· 

τέρως διό τΟ Εργον του αίδ. πατρΟς R. ]., άναφέρονται τα όνόματα μερικών 

μνημείων καl τών Εκκλησιών τfiς άγίας 'Άννης, τΥjς άγίας Κλάρας, τοϋ άγίου 

Σεβαστιανου καl τοϋ άγίου Μιχαήλ, τfιν άκριβfi τοπο&εσίαν τών Οποίων δ 

Schneider καl δ Νομίδης δεν ήδυνή{}ησαν νa κα&ορίσουν εlς τfιν &νωτέρω 

μ νη μονευftε ίσα ν μελέτη ν των. 
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cO χάρτης άρ. VIII τών εϋρωπαΥκών περιχώρων τfiς Κωνστανtι'\'ουπό

λεως σημειοϊ μέγαν άριίtμΟν βυζαντινών συνοικιών, ώς καl τοποitεσίας πολ

λών Ερειπίων. 

Ό χάρτης τiiς Χαλκηδόνος καl τijς χερσονήσου Ίερίας (&ρ. ΧΙΙ) δ6ν Μ 

έφελκύση δλιγώτερον τfιν προσοχην τών τοπογράφων. Είναι γνωστόν, δτι, 

Εξαιρέσει άσημάντων τινών Ερειπίων, δΕν ύπάρχει τίποτε πλέον Εκ της άρχαίας 
πόλεως, Ο:ις καl Εκ τών μνημcίων τfις χερσονήσου Φενερμπακτσέ. Είς την 

Χαλκηδόνα (Καντίκιοϊ), πλησίον tfις ~Αλτιγιόλ, κείνται ύπΟ γ1lλοφον έρείπια 

σημειούμενα εlς τΟν χάρτην VπΟ τΟ Όνομα Παλάτια τοϋ Κωνσταντίνου Γ'. 

τα έρείπια μεγάλου βυζαντιvου οίκοδομήματος &νακαλυψ&έντα είς τΟ Μόδι 

(Moda) το 1925 (βλ. ΕΟ, 29, 1926, σελ. 46, 47) χαl σημειούμενα επl τοϋ 

χάρτου έξηφανίσ{}ησαν. (Cf Λ μα τύ άναχαλύψεt των προέβην εLς ηlν φωτογρά

φησίν των). Έπl τοϊi αναφερομένου χάρτου σημειούται ή τοπο.ftεσία τών δύο 

λιμένων τfϊς Χαλκηδόνος, οί Οποίοι σ1iμερον είναι κεκαλυμμένοι. 

~Ο γεωγραφικΟς χάρτης, &ρ. ΧΙΙΙ, δεικνύει τCις περιοχι:lς τδς Εκτεινομέ

νας &πΟ τfίς Χρυσοπόλεως μέχρι του Παντειχίου, με ηΊν τοπο.ftεσίαν τών 

μονών, αί όποίαι Ciλλοτε εύρίσκοντο Εκεί. 

cO χ<;iρτης &ρ. XIV άποτελεί συνέχειαν τοίi προηγουμένου. Παρουσιά

ζει τι:Χς περιοχ&ς τας Εκτεινομένας άπΩ του ΠαντειΧίου μέχρι τοϋ Ριτζίου 
(Ντάριτζα) εLς τiιν ε'ίσοδον τοϋ κόλπου τiϊς Νικομηδείας. Σημειοϋνται αί χερ

σόνησοι τοϋ Παυλοπετρίου, τού clγίου Τρύφωνας καl τα άκρωηiρια Άκρίτας 

καl Λευχάτης, όJς καl η τοπα&εσία τών κυριωτέρων μονών, αί όποίαι εκειντο 

άλλοτε κατα μiϊκος τiϊς άκτiϊς. 

C\Εν βλέμμα εLς τΥιν σειρCιν rών Εν λόγφ δέκα πέντε &νεκδότων γεωγρα

φικών χαρτών και σχεδίων πόλεων, τοπο{tετημένων είς τΟ τέλος του βιβλίου 

ΕντΌς χαρτοφύλακος, πείΗ-ει τΟν &ναγνώστην περl τiϊς Εκτάσεως καl τΥ)ς σπου

δαιότητος τΥ)ς νέας ταύτης τοπογραφίας τijς Κωνσταντινουπόλεως καl τών 

περιχώρων. Ή Εν λόy41 τοπογραφία παρουσιάζει ζωντανiιν εlκόνα τf1ς Ενδό

ξου βυζαντινijς πόλεως. 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 

Άvαατααlου Βρόvτη, Ροδιακa λαογραφικά. Τόμος δεύτερος. Ρόδος 1950, 
σελ. 120. Τοϋ aVtoϋ, Παλιd σπίτια njς Ρόδου, λαογραφικl] μελέτη. 

Ρόδος 1950, σελ. 41. 

Οί παλαιοl λαογραφικοl l1ησαυροl των διαφόρων περιοχών τfΊς "Ελλά

δος, lδίq τών μακψΧν τiΟν κέντρων κειμένων, Ενεκα ξένων επιδράσεων, προ "ίόν

τος τού χρόνου, λησμονούνται χαl βαίνουσιν εξαφανιζόμενοι. Δια τούτο είναι 

Βιβλιοκρισία 357 

Επιτακτικ1Ί 11 &νάγκη να .τερισω&ωσιν ούτοι καταγραφόμενοι και δημοσιευό

μενοι. Άληftες είναι δτι διάφοροι κατα καιρο-l~ς συλλογείς, ήμέτεροι χαl 

ξένοι, {ι ίδρυ&είσα λαογραφικ1Ί ~Εταιρεία καl τα σχετικa Άρχεία, ή εκδοσις 

τοπικών καl περιοδικών καl 11 lδρυσις μουσείων περιέσωσαν, εf,τυχώς, μέγα 

μέρος τών 1\&ΟΟν καl Ε{}ίμων καl τών Εκφάνσεων τοϋ πολι τισμοϋ, παρελ&ου~ 

σών Εποχών, 1i πραγματοποιηftF.ίσα δμως συγκέντρωσις τού ύλικοϋ είναι 

μικρά, Εν συγκρίσει πρΟς τΟ πλfι{}ος τών μ1Ί μελετη{}εισών περιοχών, δι' δ 

πάς συμβάλλων είς τΟ Εργον τούτο προσφέρει ύπηρεσίαν cίς ηΊν Επισηiμην. 

Ή Δωδεκάνησος με πλη{}·υσμΟν άμιγώς έλληνικΟν καl άπομεμονωμένη 

τού Εξωτερικού κόσμου διέσωσε πολλ& λαογραφικα καl γλωσσικCι στοιχεία, 

πολλάκις πανάρχαια. Τοϋτο διέγνωσε κατa τ&ς άρχι:lς τοϋ εlκοστοϋ αlώνος ό 

'Άγγλος καιΊ·ηγηηΊς Rouse, ύπΟ ηΊν εμπνευσιν του όποίου κατηρτίσ-θη 

ή συλλογfι 'Ιακώβου Ζαράφτη Εν KQ), τfjς όποίας τεσσαράκοντα πέντε 

παραμύ·Ηια και τεσσαράκοντα παραλλαγι:lς Εξέδωχεν 1lδη ό κα&ηγητfις R. 
Dawkins. 

Μετa τfιν άπελευftέρωσιν τών νήσων καl ηlν ενωσιν αUηΟν μετ& τijς 

μητρΟς •Ελλάδος, πάλιν εΟρον αύται &.φωσιωμένους μελετητaς τού πολιτι~ 

σμού των, ώς η)ν κυρίαν 'Α&ηνάν Ταρσούλη, Ύ]τις δι~ έπιτοπίου έρεύνης 

συνέλεξεν ύλικόν, τΟ όποίον μετ& /,αμπρών σχεδίων Εδημοσίευσεν ε'lς τρείς 

Ογκώδεις τόμους. Οόδ' ύπfϊρξε μιχρ& 11 συμβολ1Ί των περιοδικωv 'ΕλεύΗερα 

Δωδεκάνησα καl Δωδεχανησιαχiι 'ΕπιΗεώρησις, &τινα &.πε.ftησαύρισαν πολλcΧ 

ΧQΊlσι.μα ίστορικCι κα'ι λαογραφικCι στοιχεία. Καl τΟ ~Υπουργείον δ' &νοιχο

δομΛσεως Εξέδωκε πολύτομον Εργον Εξετάζον τΟ σύμπλεγμα τ&ν ν1iσων &π<) 

πάσης Επόψεως. 

ΔιU rΎιν Ρόδον είδικώς δεν Εχομεν Οσον {}' Πνέμενέ τις λαοyραφικUν ύλι· 
κόν. Τ1lν Ελλειψιν ταύτην Ο.ναπληροί, Εν τινι μέτρφ, 1l φιλότιμος προσπά-θεια 
τού Ροδίου δημοδιδασχ(iλου 'Αναστασίου Βρόντη, δσης fπl σειρι'.tν f:rιίJI', μf 

ηΊν λαογραφίαν τf1ς πατρίδος του δσχολούμενος, μ&; f.χει δωQ1]σFL πληι1lηι 

&ξιολόγων σχεrικών μελετών εν περιοδικοίς κα'ι εlς 'ίδια βιβλία, εν ταίς 

ό:ποίαις μετδ: σαφηνείας, γνώσεως τού βίου καl τfjς γλώσσης τι1)ν Ροδίων καt 

διδ: παρα{}·έσεως σχετικών εlκόνων πραγματεύεται ποικίλα λαογραφικΟ: {}fματα 

τού&' δπερ φαίνεται καl εκ τού πρώτου τών &νωτέρω σημειουμένων Εργων 

του, Εν φ αναγράφονται o'L {tρϋλοι, οί παραδόσεις, τΔ :τοιχίλης ύποtJ-έσεως 

τραγούδια, αί παροιμίαι, αί εύχαl καl άραί., a'l προσευχαl καl τα παραμύ

-θια όJς καί. τα llHη καl Εftιμα τών Ροδίων. •'Ας σημειωf}fι Οτι τΟ βιβλίον, τΟ 

όποίον περιέχΕι Ενδιαφέρον καl νέον ύλικόν, συνοδεύεται καl &πΟ χρ1lσιμον 

λεξιλόγιον, Εν τψ όποίφ Ερμηνεύονται αΊ Εν τοίς κειμένοις Lδιωματικαl λέξεις. 

Εlς τΟ περl παλαιών σ;rιτιών τfjς Ρόδου Εργον τοι' δ Βρόντης περιγρ((· 

φει λεπτομερώς τοUς διαφόρους δρχιτεκτονιχο'L'ς τύποι•ς τών Ροδιαχών σπι

τιών παρα-θέτων σχέδια καl φωτογραφίας καl έρμηνεύων τοUς τεχνικο-Uς δρους. 



~Εν τυ εργασίq; του ταύτη, fιν συνοδεύει χρήσιμον λεξιλόγιον, δ Βρόν~ 

της Εχει ύπ~ Οψιν τΟ περl Αίτωλικiϊς οίκίας Εργσν τού Δ. Λουκοπούλου, χρή

σιμον δΕ -&α τού ήτο καl τΟ ύποδειγματικΟν Εργον τοϋ Γ. Μέγα περL λα'ίκfις 

κατοικίας τf)ς Δωδεκανήσου. 

eO φιλότιμος καl φιλόπονος- Ερευνητής, τοϋ Οποίου τfιν Εργασίαν -&α 

διηυχόλυνεν 1l ίδρυσις Εν Ρόδcρ λαογραφικοϋ μουσείου μΕ Εργα λα'ίκfις τέχνης, 

τοπικUς Ενδυμασίας κ.τ.λ. πράττει, Ο, τι τα περιωρισμένα μέσα του τοϋ Επι

τρέπουν. Έπl τοϋ παρόντος τΟ Εργον του ε1ναι συλλεκτικόν, Ciνευ εϋρυτέρας 

Ερμηνείας καl άνευ συσχετισμών καl συγκριτικf)ς τοπο{}ετήσεως, πάντοτε δμως 

λίαν χρήσιμον διd τΟν πλοUτον τού ύλικοίί. 

Δεν ύπάρχει dμφιβολία δτι εΊς προσεχείς Εργασίας του δ συγγραφεVς &α 

μdς παρουσιάσu καl Ci.λλο πλούσιον καl ενδιαφέρον ύλικΟν άκολου-θ-ών καl έν 
CJ.λλοις καl ώς πρΟς τfιν φωνητικfιν &πόδοσιν τας ύποδείξεις τών είδικών. 

Πάντως δίκαιος δέον ν~ &ποδο{}fi Επαινος είς τΟν συγγραφέα δι& τ<1ς 

προσπα11είας καl τfιν συμβολήν του. Εύχiiς δ~ εργον 11α fιτο αν τΟ παράδει

γμά του 11κολού-θ-ουν οί έχπαιδευτικοl λειτουργοl καl τών dλλων νήσων τiiς 

Δωδεκανήσου. 

Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έ1' τf'ί κατωτέρω βιβλιογραφίq. dvαγράφονται αί μελέται καi τd: Εργα τit δημοσιευ{}έvr:α 

καr:α το 1950 ύπJ "Ελλ1}vων έλλψιστi i} εlς ξέ~·ας γλώσσας καl σχετιζόμεΨα. 

μΕ τJν iιπδ τijς Έπετηρίδος lπιδιωκόμεvοv σκοπόν. 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΆΟ.αvασιάδου Ε. Δεισιδαιμονίες Σάντας. (Ποντιακ1) Έστία, Ι, 287-288, 34:1- 343-
π, 638- 639.) 

ΆΟ.αvασιάδου ·Νόβα Γ. Ή μάννα στό δημοτικό τραγούδι. (Έλληνικ1) Δημιουργία, 

Ε', 737 · 745.) 
'AO.ηvalaς Εlf.!ήνης. "Η έλληνίδα στα &ρχαία χρόνια καt στΟ 21. (Έλληνικ1Ί Δη· 

μιοuργία, Ε', 449- 450.) 
"Ακοyλου Ξεvοφ. Λαογραφικό: Κοτuώρων. (' Αρχείον Πόντου, XV, 195- 205.) 
'Αλιβιζάτου Γεeασlμου. Ή κατα·νομ1) των όμάδων α'ίματος :παρ' 'Έλλησιν &πό Ε&νο· 

λογικής &πόψεως. ("Ελληνικ1Ί 'Ιατρική, τόμ. 18, 16 lδιαιτ. &ποσπ.) 

Άμάvτοv Κ. Όνόματα νήσων. (Βυζαντινα- Μεταβυζαντινά, νοl. Α, part. ΙΙ, 1 · 5.) 
:. Είσαγωγ1) εLς τ1)ν βυζαντιν1)ν ίστορίαν. ΤΟ τέλος τοϋ &ρχαίου κόσμου 

καt 1'Ί &ρχ1) τοϊi μεσαίωνας. 'Έκδοσις δευτέρα. ΆfΗϊ,•αι 1950. 
Σελ. 194. 
Κ. Χατζη"ίωάννοu: «Κυπριακοt μϋ&οι». Λευκωσί.α 1948. Σελ. 9i'Ί. 

(Νέα "Εστία, 47, 134.) 
Ph. Argenti- Η. Rose: The Folkloι·e of Chios. Τόμ. 1· 2. 
Cambridge 1200. ("Εν&' &ν., 134 · 135.) 

Άνδeικοπούλοv Γιάννη. Ό &ργαλειΟς καl τΟ δημοτικΟ τραγούδι. ('Ελληνικ1Ί Δη

μιουργία, ς:"', 358 · 360, 376 · 378.) 
Άvδeιώτου Ν. Π . .Μικρ1] σuμβο/3] στr]ν έρευνα τfις ποντιω6iς διαλέκτου. (Ποντιακ1'! 

"Εστία, Ι, 69-71, 135 -137.) 
το γένος τών τουρκικών λέξεων ση]ν ποντι.ακl] διάλεκτο. (''Εν&· &ν., 

199 . 200, 274. 27ο.) 
'Ετυμολογικά. ( 'Έν&' &ν., ΙΙ, 494 - 496.) 
Ή προσφορα της γλωσσικής Επιστήμης στΟν αιο'Jνα μας. (Νέα "Εστία, 

48, 237. 243.) 
'Ανωνύμου. Κρητικες μαντινάδες. (Κρητικ1Ί Έστία, τεϋχ. 10, 27, 2· τεϋχ. 14, 2ϊ· 

τεϋχ. 15, 24.) 
:. ΤΟ iστορικΟν τής προσαρτήσεως τής Κύπρου ύπΟ τ-ης 'Αγγλίας ... ως 

U:ποικίας. (ΚυπριακΟς Άγών, Λ', τεϊiχ. 1, 16.) 
«•Υπf;ρ &ναρρύσεως αίχμαλιδτων». (Δελτίον της ΠατριαρχιχiΊς Βιβλιο

&ήκης 'Αλεξανδρείας, Β', &ρ. 4, 9- 12.) 
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'Ανωνύμου. Τά. σαρό.ντα χρόνια «της Έλλψ•ικης Λαογραφικfiς 'Εταιρείας». !Ή 
εl:σ{1Υηση του κ. Φιλ. Δραγούμη. Ή Ομιλία τοϋ κ. Γεωργίου Μέγα.] 
(<Ελληνιχ1l Δημιουργία, Ε', 784 · 792 καί Νέα Έστία, 4-7, 666 · 675.) 

» » Σαμιώτικα παραμύ11-ια. ΤΟ μυαλΟ τ' ά{}ρώπου. (Έλληνικ1] Δημιουρ· 

γ ία, ς·, 198.) 
'Αποστολάκη Γιάννη. ΤΟ κλέφτικο τραγούδι. ΤΟ πνεύμα κ' 1Ί τέχνη του. 'Α{}ηναι 

!950. Σελ. 184. 
> το πνεύμα του κλέφτικου τραγουδιοϋ. ("ΕλληνικΊ) Δημιουργία, ι;:'' 

329- 336.) 
Άρετάκη Άvτ. "Η Εν Κορακιαίς γυναικεία μο,,η τοϋ άγίου 'Ιωάννου Προδρόμου. 

{Κρητικl) 'Εστία, 2, 7 καi 8.) 
Β.Κ.Μ. Μaρκος Συρίγος. (Κρητικ1l "Εστία, Β', τεϋχ. 17, 19.) 

» Φραγκϊσκος Πόρτος. ("'Eγfi·' &ν., τευχ. 18, 17.) 
Bayεvii Θάνου. Θέματα γιά τtς Γορτυνιακες μελέτες. 'Α&tlνα 1950. Σελ. 8. ('Ανά· 

τυπον &πΟ τΟ «ΓορτuνιακΟν "Ημερολόγιον», τευχ. Ε'.) 

» » Περίφημες σπηλιΕς &:τΟ τΟν &γ&να του Είκοσιένα. {"Ο Πάν, 1950, 
96-97, 167-170.) 

Βαyιακάκου Δικαlου. 'Ετυμολογικό. καί σημασιολογικά. (Πολυτζάραβος- Πολυάρα· 
βος, Ο:φαμος- δ.φαμίζω, λουρ[,) ('Α{}ηνfi, 54, 308- 316.) 

» 'Επάγω στό Κάστρο της Μύ.νης, (Ό Πάν, 1950, 161 -163.) 
;, )'.> Μελισσηνοi καί Κοντόσταβλοι εκ Μάνης εlς Ζάκuν{}ον 1509. (Έπε· 

τηρίς τού λΙεσαιωνιΧοϋ 'Αρχείου της Άκαδ. Ά·&ην&ν, Γ', 141w166.) 
Βακα1..οπούΛου Άποστ. Σuμβολ1l ση1ν ίστορία τijς Θεσσαλονίκης έπl Βενετοκρατίας, 

(Τόμ. επ:i τfi έξακοσιετηρίδι του 'Αρμενοπούλου, 1 w 23.) 
~ Φημες καl διαδόσεις κατcΊ τ1lν Έλληνικi) Έπανάσταση του 1821. 

(Συμβολi] ση)ν ψυχολογία τ&ν έλληνικόJν Επαναστατικών Οχλων.) 

('Επιστημονικ1) Έπετηρίς της Φιλοσοφ. Σχολi]ς τοϋ Πανεπ. Θεσσα· 

λονίΧης, 6, 207 • 229.) 
Βακιeτζή 'Ιωάννου. ΧριστΌς Σάμον fσωσε, τfi βη ΑUγούστου 1824. (Έλληνικl) Δη· 

μιουργία, 11' 
1 

187 w 190.) 
Βασδeαβέλ1..η Ι. Οί Μακεδόνες εiς τούς ύπδρ τijς &·νεξαρτησίας &γ&νας 1796-1832, 

εκδοσις δευτέρα. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 346+ι'. 

Βι:ι.φειάδοv Γ. "Ε13·ιμα Τραπεζουντ:ος καί περιφερείας: ΤΟ. σουμάδ1α. (Ποντιακ1] 

"Εστία, Ι, 42 • 43.) 
Βέη Νικ. τα πραγματικό. Ονόματα, {ι πατρiς καi &λλα προσωπικα καl συγγραφικό. 

του Χρι.στοφόρου Περραιβοϋ. (Πρακτικ&. Άκαδημίας Ά-&ην&ν, 18 
(1943). 62, Ιν Ά&iινως 1950.) 

;, α') ΠατριαρχικΟν γράμμα του 1700 καί δ ΕUστά{}ιος Θεσσαλονίκης. 

β') Συμβολ1l εις τ1'ιν ίστορίαν τl1ς Ναούσης. γ') Ό κώδιξ τοϋ "Ελκοw 

μένου της Μονεμβασίας, (Πραχτ. Άκαδ. Ά-fi·ηνών, 18 (19:13), 131, 
έν Ά-θ'Ίlναις 1950.) 

> λ' ΒραχU f1πειρωτικUν χρο\•ικ(η' έκ Βερατίου. ("'E·v·&' &ν,, 254.) 
» Περl τοϋ -&εσσαλικοϋ κτηματολογίου τ&\' χρόνων τijς Τουρκοκρα· 

τίας. (Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Α-&ηνό>ν, 21 (1946), 94, εν 'Αit{ι

γαις 1950.) 
Βέη Ν. ·Θωμοπούλου'!. ΤΟ σχολεϊον τ6Ίν \'τελικάτων Εραστών του Ρ1]γα Βελεστινλη 

Φεραίου καi τΟ πρωτότυπον του Εργου τούτου. (Πρακτικό. Άκαδη· 

μ(ας 'Α{}ψών, 21 (1946), 251, Ιν Ά&ήναις 1950.) 
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Βλaχοyιάν'ilη Γιάνvη. Ί--Ι &ρρώστεια του Καρα·ίσκάκη. (Νέα Έστία, 47, 426.) 
Βοyιατζlδοv Ι. Κ. ΤΟ γόητρο\' της νίκης τ&ν Ρώσων καί δ ΠανσλαβισμΌς (1943 · 

1948). (Έπιστημονικi) Έπετηρίς τijς Φιλοσοφ. Σχολi'jς του Πανεπ. 

Θεσσαλονίκης, 6, 319 • 359.) 
Βολανάκη Μιχαήλ. ΤΟ ερωτικΟν συναίσθ-ημα εις τ1]ν δημώδη ποίησιν τf]ς Δωδεκα· 

νήσου. (Έλληνικ1l Δημιουργία, Ε', 203 • 208.) 
Βουδούeη '.Λyyέλου. <Η νfισος Πρώτη καί τά μοναστήρια αύτijς. Σταμποiιλ 1950. 

Σελ. 80. 
Βουeαζέλη · Μαeιvάκου ·Ελέ,..ης. Αί εν Θρq.κη συντεχνίαι τω,, Έλλή,•ων κατό. τ1]ν 

Τουρκοκρατίαν. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 200. 
Boυτveii Μι χ. Γαλακτοκομικό. Κρώμνης. (Ποντιακi) 'Εστία, Ι, 278 · 280.) 
Βeάχα Φe. Π. Πρωτοχρονιάτικα Ε'θ·ιμα. (•Ελληνικi) Κύπρος, Β', 17, 26.) 
Βeόvτη Άvαστασlου. Ροδιακα λαογραφικά, τόμ. Β'. Ρόδος 1950. Σελ. 120. 

;, » ΊΙ άγάπη ση) Ρόδο. Δημοτικό. τραγούδια της άγάπης. Ρόδος 1950. 
Σελ. 48. 

» Παλιό: σπίτια της Ρόδου. Λαογραφικ1) μελέτη. Ρόδος 1950. Σελ. 48. 
Bt·ouzas C. Byron's maid of Athens: Her fami1y and surroundίngs. {Άνατύπω· 

σις fκ τ&ν Philological Papers, volunιe 7, 65.) 
ΓεδεΟΟv Μανουήλ. Συνή{}ειαι Χριστιανών έν τφ κοινω\•ικ0 τών Τούρκων βίφ. ('Αρ· 

χεϊον του Θρφακου λαογραφικού καi γλωσσικού <fi·ησαυροϋ, ΙΕ', 

~01- 206.) 
Γεωeγlου Ήλlα. ΝεcUτερα στοιχεία περί τfις ίστορίας καt της συντροφίας τ&ν Άμw 

πελακίων Εξ άνεκδότου άρχείου, Ά-&ijναι 1950. Σελ. 87. 
,. "Η συμβολl) τοϋ Ει',&uμίου Δ. ΕU&υμιάδου εις τi)ν 'ίδρυσιν τijς εν 

• Αμπελω-:;ίοις Μανιαρείου Σχολfις. 'Α&ijναι 1950. Σελ. 8. 
Γεωρyοπαπαδάκου '.Λναστασlου. Ή &δελφοποιία ε1.ς τιlν Μάνην. (Λαογραφία, 13, 

28-32.) 
Γιαννακάκου · Ραζέλου Γεωer· Οί ε\)ελοντικοi &γώνες τfις Μάνης διό. η)ν έλευ{}ε· 

ρίαv (1840 • 1940). (Κρήτης- Θεσσαλίας- Μακεδονίας -'Ηπείρου.) 

Ά&fιναι 1950. Σελ. 195. 
Γιαvνοπούλου w ·Επτανησlας Μαριέττας. Ζακυ&ινά λα'ίκό. f:μμετρα τοϋ καρναβαλι.οϋ. 

(Έλληνικi) Δημιουργία, ΕΊ 351· 354.) 
τα δύ.κρuα των &yγέλω'' (λαογραφικΌς {}·ρυλος). ("Εν&' ά,•,, 11', 270.) 

Γ ραφιού Γεωeylov. Σπηλαιολογικό. τοπωνύμια. ('Ο Πάν, 1950, 24 • 25.) 
Γρlσπου Πάνοv. Περί τοϋ δρου «δ.ν{Ηζω)'.> στ1) δημοτικ1] ποίηση. ('Ελληνικ1) Δη· 

μιουργία, 11', 373 w 375.) 
Dω·ouzes Α. Note a pΓOpOS de l'interpretation du texte epigraphίqιιe publiee 

dans Κυπριακαi Σπουδαί, Ι, 1946, 133, ρar Α. Stylianos. (Κυ

πριακαι Σπουδαί, rr· (1949), Εν Λευκωσίι;;ι: 1950, 83.) 
Δασlου 2. 'Εκ τοϋ &·νεκδότου άρχείου τοϋ &ρχηγου Κ. Μπασι&:. (Κρητικ1l <Εστία, 

Β', τεύχ. 18, 13.) 
Δασκαλάκη 'Αποστόλου. ·π γλώσσα των Μακεδόνων κατό. τΟ.ς ίστορικας πηγ&ς. 

(Άθηνii, 54, 260-307.) 
Δελ.ή Τeιαvτ. Άρεταl καΙ προσόντα \'υμφευομένων είς τΟν Διγενη Άκρίταν καΙ ηΊν 

δημοτικ1]ν ποίησιν. (<Ελληνικi). Δημιουργία, 11', 833 · 838.) 
Δημητρακοπούλου Εύρυδlκης. Οί :τρόσφυγες κατα τi)ν "ΕλληνιΧ't) Έπανάσταση καl 

ό Samιιel Gridle:γ Ho\ve. (Νέα Έστία, 47, 427 • 429.) 
Δημητeάκοv • Μεg{σκλ.η Δημ. Οί Νυκλιάνοι, τόμ, Α'. ~Α&i}ναι 1950. Σελ. ι,;'+284, 
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Λιαμα:ντfί Φλώeσ.s. Ή φυσιολατρεία στΟ δημοτικό μας τραγούδι. (Έλληνική Δη
μιουργία, Ε', 189 -192.) 

Διαμα11τοπούλοv Κωνστ. Γ. Λαογραφικ1) οtκονομική. Β' Λαογραφικ1} οίκονομικ1) 

τfις Επιχειρήσεως. Τί είναι έπιχείρησις καί :c&ς λειτουργεί. 'Ισολο
γισμός. ΤελικΟς λογαριασμός. Θεωρία έξόδων r.αl κοστολόγησις. 

"Α.τ. 1950. Σελ. 60. 
Διομήδοvς Άλeξά,δροv. Πηγη καl ί;κτασις της αύτο;:ρατορικης fξοuσίας εLς τΟ Βυ

ζάντιον. (Βυζαντινα- Μεταβυζαντινά, νοl. Ι, ρart. Π, 39- 60.) 
Διομήδοvς Έλέvης Δ. Πηλιορείτικα πανηγύρια. {Κuπριακα Γράμματα, ΙΕ', 326-329.) 
Δραvδάκη Ν. Είδήσεις περί τύ)ν σχολείων Ρε&ύμνης κατ&. τΟ δεύτερον τέταρτον τοίi 

19ou αί&νος. (Κρητικιi Χρονικά, 4, 21 - 64.) 
Econoπιidέs D. Les Ecoles Grecques en Roιιmanie jusqu'8. 1821. (LΉell6nisme 

Contemporain, Άiτηναι 1950, 245- 259.) 
Έ'λ.εvθeeιάδοv Ίοeδ· ~Η Λιβερά. (Ποντιακη Έστία, Ι, 335- 336.) 
E1nilianidιis A_chilles.The «hellenίc laws» of Cyprus and the «Hexabiblos» of Arme

nopoulos. (Τόμος επi. τϊi έξακοσιετηρίδι τοϋ 'Αρμενοπούλου, 33- 38.) 
Ένεπεκlδοv Πο'λ.vχρ. Έπιστροφi] εlς τ1iν Έλλάδα δια του Κοραη. (•Ελληνικi] Δη

μιουργία, ς', 105- 109.) 
Zakytlti1ωs D. Les institutions du Despotat de Morfe. (L'Hellfnisme Contempo

rain, 1950, 36- 53, 198- 219.) 
» :.. La societe dans le Desρotat de Moree. (L Ήe11enisme Con

temporain, 1950, 283- 317.) 
» » Ίδεολογικαί συγκρούσεις εtς τijν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπο

λιν. (Νέα Έστία, 1950, τεί.iχ. 15, 794 -799.) 
Ζeρζe'λ.ίδη Γεωρyίου. ΤΟ Καλαντόνερον. Άttήνα 1950. Σελ. 123. 
Ζευyώ'λ.η Τάσου. Λαογραφικό. σημειc{ψατα. 'Εκκλησιαστικαl παροιμίαι καL παροι

μιci)δεις φράσεις, εόχαί., δρκοι, &πειλαi, ϋβρεις, βλασφημίαι, κατά

ραι, παραδόσεις καί {1-ρυλοι. Τόμος Α'. 'Α-&ηναι 1950. Σελ. 96. 
Ζώρσ. Γεωρylου Θ. Λόγοι παραινετικοί καί ψυχωφελείς 'Ιακώβου. ('Εκ του &νεκδό

του 6.i}ηνα'ίκοϋ κώδικος 535.) (Νεοελληνικά, Λ' (1950), 56- 59.) 
» Ή περl ηiν ξενιτείαν δημοτικ1i ποίησις καL τα όμηρικα fπη. ("Ελ

ληνικli Δημιουργία, Ε', 177- 178.) 
::. » Ή έλληνικi] ποίησις καί 1Ί προπαρασκευi] της Έπαναστάσεως. 

('Ένi}' &ν., 451- 456.) 
" "' "Αγνωστα δημοτικ&. ποιήματα. (Έχ τοϋ κc:)διχος ΠΙ. Β. 27 της Βι

βλιο-Β-·ήκης τijς Νεαπόλεως.) ("Εν-Β-' &ν., 781-- 783.) 
» » Ή άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. ("Εν-&' &ν., 851- 862.) 
,. ,. "Άγνωστοι καl λησμονημέναι σελίδες τοϋ Κάλβου. Θεολογικi] επί

κρισις. ("Εν&' 6:v., ι:ϊ', 119- 122.) 
» » Ό Διγενr)ς εν τfi νεοελληνικfi ποίήσει. ('Έν-&' &ν., 839 · 843.) 

Θειοπούλου Ν. Οί ναυτικοL τοϋ Πόντοu. (Ποντιακr) Έστία, Π, 43!- 437, ω 1 - 512, 
617-619, 705 -707.) 

Θέρου 'Αyι. Δύο &κριτικα τραγούδια. (Λαογραφία, 13, 135- 140.) 
» » Trois diamants de notre poesie poρulaire. (LΉellι§nisιne Con

temporain, 1950, 374 · 378.) 
Θωμοπού'λ.ου Στεφάνου. "Ιστορία της πόλεως Πατρών άπΟ &ρχαιοτάτων χρόνων μέ

χρι τού 1821. 'Έκδοσις Β' μΕ επιμέλειαν Κώστα Ν. Τριανταφύλλου. 
Πάτραι 1950. Σελ. 642. 
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Θωμοπούλου Γιάννη. Ή έλληνικ1i παιδεία σηi Μακεδονία καί στη Β. "Ηπειρο 
(πρlν άπ' τούς βαλκανικούς πολέμους). (Νέα Έστία, 48, 914- 921.) 
ΤΟ πρότυπο τοϋ «Σχολείου τών ντελικάτων εραστών». ("Εν-&' άν., 
1028- 1038_) 

'lωσηφlδου Χ. "Οφις (ή άρχαία Όφία). (Ποντιακ1) Έστία, ΙΙ, 513- 514.) 
Cavω•nos Jolιn. 'Λ\•έκδοτα ποιήματα τοϋ • Ανδρέου Σκλεγγίου. (Κρητικα Χρονικά, 

4, 7-20.) 
Καββάδα .Στεφάνου. Οί κώδικες τi'jς Χίου. Μέρος Α'. Χίος 1950. Σελ. 120. 
Κσ.ζαντζίδου Λ. Οί 12 μi'jνες (Σουρμένων [Πόντου]). (Πο\τιακ1i <Εστία, Ι, 178.) 
Κaιροφύ'λ.σ. Κώστα. τα κάλαντα του &.yνώστου. (Έλληνικ1i Δημιουργία, Ε', 41- 42.) 

» Πώς ό Φωgιέλ μάζεψε τΟ: δημοτικα τραγΟύδια. ("Εν-&' άν., 217-223.) 
KakouΓi Kathet•inα. La Colonne MiracuJeuse de Saint-Jean. {L'Hell€:nisme 

Contemporain, 1950, 459- 473.) 
Κακού λα Γ. ΓουLδος Λουζινιάν. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 324- 325.) 
Κακριδij Ι. Θ. Παιδεία δύναμις -Β--εραπευτικιi ψυχης. Λόγος εκφωνηftεiς τi]ν 30i]ν 

Ίανουαρίου 1949 κατα ηiν έορτi]ν τών Τριών ·rεραρχ(!}ν. Θεσσαλο
νίκη 1950. Σελ. 16. (Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.) 

Κα'λ.ιτσοvvάκη Ι. Περιηγηταi καL ίστορικοi νεωτέρων χρόνων περl τfjς Κρήτης. 
Κρητικό. Χρονικά, 4, 257- 263.) 

Καλλιyα Π. Κ. •Η ύπέρ τών Πατρών ναυτικΥ} έκστρατεία τψ 1822. (ΤΟ Μέλλον της 
"Υ δρας, Ι', 41 - 42.) 

Καλλινlκοv Π. Σαράντα πέντε δωδεκανησιακα παραμύ&ια. (Νέα •Εστία, 48, 
1304-1307.) 

Κα'λ.οκαιρινοii 'Άyyελοv. 'Λρκάδι. (Κρητικi] Έστία, Β', τεUχ. 18, 3.) 
Καλοκύρη Κώστα. Ίστορία της Jtόλεω; Ρε-&ίιμνης. Α' ·π &.ρχαία Ρή{}υμνα. 'Αf.Η'j

ναι 1950. Σελ. 146. 
Καλονάρου Πέτρου Π. Σχέσεις τοϋ ΆκριτικοU Επους πρΟς τα ΑίflιωτικΟ: του "Ηλισ· 

δώρου. (Πρα;{τικα Άκαδημίας Άiτηνών, 18 (19!3), 33- 39, εν • Αi!'{J
ναις 1950.) 

Κανδηλάπτοv Γεωρy. Συμβολη είς μελέτην περi της μητροπόλεως Χαλδίας. ('Αρ· 
χείον Πόντου, XV, 84- 97.) 

» Λαογραφικα Χαλδίας. ("Εν{}' &ν., 98 -136.) 
» Τιl Φuτίανα. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 80. 
,. » Τό ύπέρ τi'jς μονi'jς άγίου Γεωργίου Χουτουριi χρυσόβουλί,ον • Αλε

ξί_ου Γ' τοϋ Μεγάλου ΚομνηνοU. (Ποντιω~ι'J •Εστία, Ι, 66- 68.) 
» Γεωγραφικόν καi ίστορικΟν λεξικόν της επαρχίας Χαλδίας. ("Εν-&' 

αν.' 3!- 33, 81 '82, 142- 143, 205- 206, 337 - 338• !Ι, 438- 439, 
508-509, 6j9- 630, 703- 704.) 

:ο> ,. Σο'ίλεμΕζ ΜεχμΕτ Πασιiς. ("Εν{}' άν., Ι, 291- 292.) 
Kaπvιi Ν. Τραπεζοϋντα : μορφΕς καi εiκόνες ζωης. (Πονtιακιi •Εστία, Ι, 25- 27 ,ί9- 80.) 
Κσ.ρ. 2. "Ε-Β-·ιμα Ποντίων του Καυκάσου. (Πονtιακij "Εστία, Ι, 148- 150.) 
Καραντώνη Άνδeέα. Μερικοi στο-χασμο·i για τΟ δημοτικΟ τραγοϋδι. ("Ελληνικi] Δη-

μιουργία, Ε', 335 · 336.) 
» » Κορφολογώ\•τας δημοτικοUς στίχους. ("'Eνir' ά\•., 777 -780.) 
» ΤΟ ε-&νικό σύμβολο του Διγενη 'Ακρίτα, &πΟ τU. &κριτικά Επη &ς 

σήμερα_ ("Εν{}' &ν., ς:--, 29-34.) 
Καρατζfi Μαρlας. το παραμύίlι τi'jς βασιλόπιττας. (<Ελληνικη Δημιουργία, ΕΊ 

39-<10.) 
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Καgyώτη Γ. •Η μονη Παλουριωτίσσης. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΓ'ι 45 · 81.) 
Κατσαρού Xagaλ. Ή λsβεντιό. καί ό Χάρος εtς τ1)'\' &κριτικiιν καί τl1ν Ciλλην έλλη

νικην ποίησιν. ('Ελληνικη Δημιουργία, ς•, 825- 832.) 
Κατσιφαeάκη Ε. Π. •Ιστορικό. κτίρια: Ρετόντα η Έρετόντα. (Κρητικ1) •Εστία, Β', 

τευχ. 18, 8,) 
Καψάλη Γεeασlμου, .Σύμμεικτα Λακωνικδ. λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 115-

124.) 
Καψωμέ-νοv Στvλιαvού. ΆπΟ τΟ λεξιλόγιο τ&ν Έλλ1]νων της Καλαβρίας. 

νίr:η 1949. Σελ. 26. [Έταιρείας Μακεδονικ(Qν Σπουδών, 

Κιοvρτσίδου Ι. Ί-Ι il1ατσούκα. {Ποντιακ1Ί Έστία, Ι, 157 · 159, 225.) 

Θεσσαλο~ 

δ.ρι1!. 3.] 

Κληρlδη Νεάρχου. Ίστορίες τοJν ζψων της Κύπρου. {Κυπριακαl Σποuδαί, ΙΓ' 
(1949), παράρτ. α'- ρμα', Εν Λευκωσίg 1950.) 
Τοπικες ΚυπριακΕ:ς παραδόσεις. (Κuπριακiι. Γράμματα, ΙΕ', 48- 49, 
105- 106.) 

Κοκκιvlδου 2τ. Γ. ~ατυρικΟ ι'3σμα τοϋ 'Όφεως. {Ποντιακ1) Έστία, ΙΙ, 496.) 
•ο Εξωμότης Επίσκοπος 'Αλέξανδρος Ποτουρaς δ Χουσαμάντης, μετο

νομασ&εiς Ίσκεντέ.ρ Πασaς. ('ΈνΟ,' &ν., 514 · 515.) 
» Του Δίτζιος τΟ γεφύρ' ['Όφεως Πόντου]. ("E·ν-ll·' &ν., 651.) 

Κοκκίνοv Διovvσlov. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης {σχεδίασμα). (•Ελληνικfι Δημιουργία, 
Ε', 457- 460.) 

Κόλιο: Γεωρy. Μέτρα του 'Ιουστινιανού Εναντίον της U.στυφιλίας καί δ {}εσμός του 

κοιαίστωρος. (Τόμος Επί τfi έξακοσιετηρίδι τοϋ Άρμενοπούλου, 

39-77.) 
Κόντογλου Φώτη. τα Εμορφα τραγούδια μας. (•Ελληνικ1) Δημιουργία, Ε', 169 -115.) 
Κουyέα .Σωκeάτοvς. Ό Γεό)ργιος Άκροπολίτης κτήτωρ τοϋ Παρισινού κfόδικος του 

Σου·tδα (cod. Parisin. (;nec. 2β2J). (Βυζαντινό.- Μεταβuζα·ντινά, 

vol. Ι, part. !!, 61-74.) 
,. Περί τ&ν Μελιγκ&ν του Ταϋγέτου Εξ &φορμi'jς &νεκδότου βυζαντινής 

Επιγραφfις Εκ Λακωνίας. Ά{Η'jναι 1950. Σελ. 34. (Πραγματείαι της 

, Ακαδημίας , Α-&ηνάη•ι 15, &ριtl·. 3.) 
» •Η παλαιοτάτη συλλογ1) έλληνικfΌy δημοτικών τραγουδιών τού Γερ

μανοϋ βαρόη•ου \\Terner νοη Haxtbausen. (Έλληνικ1) Δημιουργία, 
Ε', 329- 334.) 

Κουκουλi: Φαίδωνος. Θεσσαλονίκης Εύστα-&ίου τά λαογραφικά.. Τόμ. Α'. 'Α-ll·Υjναι 

1950. Σελ. 493+πίν. Ε'. Τόμ. Β'. 'Αι}ηναι 1950. Σελ. 435+πίν. Β'. 
•Η διαπόμπευσις κατά τούς ΒυζαντινοUς χρόνους. (ΒυζαντινcΊ.- Μετα· 

βυζαγτιγά, νοl. Ι, part. Πι 75 ~ 101.) 
Βίος καΙ γλ{ϊ)σσα. ('Ελληνικ1) Δημιουργία, Ε', 765 · 767. ς:""', 591 · 
59!, 844- 846.) 

» Χριστούγεννα εtς τΟ Βυζάντιον, ("Εν{}' &'\•., 889 · 891.) 
Κοiιμαeη Ίωάvν. Σκέψεις Επi του όμοιομόρφου της &ναπτύξεως τοϋ άνftρώπου. 

('Ελληνικ1) Δημιουργία, ς·, 113 · 116.) 
Κουμlδοv Φωτlου. ·rστορικαl προi.iπο-ftέσεις καΙ αποτελέσματα της συναδελφώσεως 

χριστιανισμου καΙ fλληνισμου. (Πάνταινος, ΜΕ', 45- 57.) 
Kovelλa EVλoyloυ μητροπολίτου Κορυτσaς. Κατά.λογος άγιορειτικf7}ν χειρογράφων. 

(Θεολογ[α, 21, 269- 291, 325 · 338.) 
Κουρμοiιλη Γ. 'Η Εκπολιτιστικη δύναμις της έλληνικfις γλώσσης. Άitfιναι 1950, 

Σελ. 22. 
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Πousis A1·istotle Ρ. So1ne new informations on Antony PJ'ropoulos as physician 
and on bis small notice : «ΠερL μέτρων καl στα{}μ&ν» according 
tbe codex 877 of the Iberian Monastery on Mount Athos and 
the Cod. med. gr. 27 of the National Librar.y of \lienna. (Πρακτ. 
Άκαδ. Ά&ην&ν, 21 (1946), 9 -18, Εν Ά-&ήναις 1950.) 

Keιaeli Ε. Έπιστολfι πρΟς τόν Ρακί'\•αν περί •Ελλάδος. (Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνι

κού • Αρχείου • Ακαδ. Ά\t-ηνών, 3, 27- 30.) 
» » Κατσα'Lτης. Ίφιγέ·νεια. Θυέστης. Κλαfl-μΟς Πελοποννήσου. Άνέκδοτα 

Εργα. Κριτικfι Εκδοση μΕ: εiσαγωγή, σημειώσεις καΙ. γλωσσάρια. 

Άi}ήνα 1950. Σελ. μβ' +382 μετό 4 πινάκων. (Collection de IΊn
stitut Franι;ais dΆtbenes, 43.) 

Κeιεζή Γ. Κ. ΤΟ γενεαλογικόν δένδρον της ίιδρα·ίκ\iς οίκογενείας Κριεζη Ο:πΟ του 

1604. (Το Μέλλον της "Υδρας, Ι', 19- 20, 31-32.) 
Κeιεζή Θ. Α. ΣuντροφοναUτες. (ΤΟ Μέλλον της 'Ύδρας, Ι', 5-6.) 

» Πώς είργάζοντο παίζοντας οί Ύδραίοι. ('Ένit' &ν., 70.) 
» «Πώς Επανεστάτησε f1 "Ύδρα». ("Evft·' &ν., 135- 137.) 

Κτενlδοv Φ. Ή &λωσις της Τραπεζοϋντος. (Ποντιακη <Εστία, ΙΙ, 389- 393.) 
» ΤΟ -&έατρο στι)ν Τραπεζούντα. ("Εν{}' Ο:ν., 685- 688.) 

ΚvfJ.eεώτη Ίακ. ToU Διγενη καί τοϋ Χάροντα. (•Ελληνικη Δημιουργία, ς:""', 24-27 .) 
Κυριαζή Ν. Γ. Κυπριακδ. τοπωνύμια. (Κυπριακό. Γράμματα, ΙΕ', 53~ 54, 121-122.) 
Κvgιακlδη Γ. Α. Ό Ά'\•δρέας .Μιαούλης γεννή-&ηκε στfιν 'Ύδρα. (Τό Μέλλον της 

"Υδρας, !', 246- 247.) 
Κώνστα Κ. <Η Αίτωλικi] μουσικη λαογραφία. (Έλληνικfι Δημιουργία, ι:L'', 367-372.) 

» » Της έξόδου του Μεσολογγίου. Δημοτικό. (Νέα •Εστία, 47, 421-424.) 
Κωνσταντάρα Βύρωνος. Οί Καλικcί.'\•τζαροι κι• ή Ά{}φ•αϊκi] παράδοση. (•Ελλη'\•ικi] 

Δημιουργία, Ε', 17 • 20.) 
:. » Ή άποκρηό. στην Τουρκοκρατημέ·νη "A-ft1lνα. ("Εν-&' άν., 375- 378.) 
» » Οί Ά{)·ηναίοι στΟ 21. ("Εν&' &ν., 433- 438.) 
» » Μοίρες καί νερά"ίδες καi. οί παλαιοί • Α-θ-ηναίοι. ('Ένtt' &ν., 537-540.) 
» » Μ ιό. ξεχασμένη • Α-&11να'ίκi] γιορτή. ('Έν{!-' άν., 620-623.) 
» » Κωνσταντϊ·νος Παλαιολόγος, ό πρωτοπόρος βασιλιό.ς της •Ελλάδος. 

(Έν1!' &ν., 863-866.) 

" 

" 

ΤΟ Φανάρι του Διογέ,•η. Οί τρόφιμοι του επi Τουρκοκρατίας. ("Εν-&' 

δ. ν., <;:", 123- 127). 
Ή λατρεία της Μεγαλόχαρης στας Ά-&Ίlνας. ("Ε,•-&' άν., 297- 299.) 
Σχολεία καi παιδεία στδ.ς Ά{}ήνας έπί Τουρκοκρατίας. ("Εν&' &ν., 

458- 461.) 
:» :» Όμιλία του κ. Φαίδ. Κουκουλέ. (ΤΟ &έατρο στοUς Βυζαντινους 

χρόνους.} (''Εν&' ά'\•,, 872 · 873.) 
Τό. Χριστούγεννα καt ή παράδοση ση)ν Τουρκοκρατούμενη '.Α{}ήνα. 

("Εν1!' δ. ν., 911- 914.) 
Co.,nstantinidis- Bilιikou Helene. Yo1ande de Montferrat, irnperatrice de Byzance. 

(LΉeiienisrne Contemporain, 1950, 425- 442.) 
Κωνσταντινίδοv <Ιερωνύμου. Συμβολαί εiς η)ν ίστορίαν της Εγγύς Άνατολi'jς. 

Άνέκδοτα επίσημα ι'iγγραφα κα1 κείμενα. Τόμ. Α'. Σελ. 165. Τόμ. 
Β'. Σελ. 362. Παράρτημα, XXXVIII. Σταμποuλ 1950. 

Ααrκάvη Εύοτ. ΤΟ Cίλλοτε διοικητικΟν κα#εσι:chς τfις Δωδεκανήσου. (Δελτίον τfjς 

Πατριαρχικης Βιβλιαfi'ήκης 'Αλεξανδρείας, Γ', άρ. 2, 111 -16.) 
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Ααζαρίδον Δ. Χ. Καπij- κιοτ (ή άρχαί.α Ζούζη). (Ποντιακη Έστία, Ι, 330- 333.) 
» » ΤΟ γλωσσικΟ lδίωμα της Ματσούκας. ("Εν&' &ν., Π, 498- 5()0.) 

Aavίτov Ν. Κ'λ.. ~ Αναμγήσεις &πό τ-fιν περασμένην -πvευματικiιν Λεμεσόν. (Κυπριακό. 
Γράμματα, IE', 42- 44.) 
Άναμνήσεις. ('Έv{}' άν., 77- 78.) 

:ιο :. •Αναμνήσεις U.πΟ τΥιν περασμένην-πνεuματικi]ν Λάρνακα. ("Εν{}' ιiν., 

102- 104.) 
» Μία Κυπριακ1i επιστολ1l του 1812. ('Ένfi' &ν., 138 -139.) 
» 'Αναμνr'1σεις άπΟ ηlν παλαιό.ν πνευματικiιν Λεuκοσίαν. ("Εν{}' &ν., 

279- 282.) 
Ααούρδα Β. Αί ήλικίαι τijς ζωijς τοϋ άν&ρώπου κατά τΟν Σόλωνα κοi κατιi τήν 

δημώδη νεοελληνικiιν παράδοσιν. (Πρακ"&. Άκαδ. Ά-&ηνών, 21 
(1946), 257-263, έν ΆΟήναις 1950.) 

Αά.ππα Τάκη. ·ο καπετιlν 'Αντροϋτσος. (•Ελληνικi) Δημιουργία, Ε', 428- 432.) 
.Δάσκαρι Μιχ. 'Ο Χρύσαν&ος Νοταράς καί Ί1 Κίνα. (Έλληνικ1) Δημιουργία, ~", 

433 - 440.) 
Αεβάvτα Χρήστου. Νϊ:κος Χαντζάρας. (ΤΟ Μέλλον της "Υ δρας, 1', 243- 244.) 
Αιvάρδου Πέτρου. Της ιiγάπης τραγούδια. ('}~λληνικiι Δημιουργ[α, <;:'', 379- 382.) 
Αοϊζίδου 'Ομ. Κ. Κυπριακαί πρεσβεϊ:αι είς Λονδt:νον. (Έλληνικiι Κύπρος, Β', 229.) 
Αουϊζtδοv 2άββα. Κύπριοι λόγιοι τ&ν χρόνων της δουλείας. (ΚυπριακΌς Άγών, Α', 

τείιχ. 2, 27.) 
~ :. Κύπριοι λόγιοι τών χρόνων της δουλείας. (Έλληηκiι Κύπρος, Β' ,240.) 

.Δουκάτου Δημ. c:ΤΟν Ciρτον ήμών τΟν επιούσιον» [«ψωμt ψωμάκι !»j, (Νέα Έστία, 
47, 217-220, 299-302.) 

» » Σύγχρονα προβλ1]ματα λαογραφίας. ("Εν{}' &ν., 48, 1376 -1379.) 
» 'Η λαογραφικi} έρευνα στα. πρώτα πενt'ιντα χρόνια τού αίό)να μας. 

(Έν&' &ν., 287- 297.) 
f Αουκοπού1.ου Δη μ, Σύμμεικτα λαογραφικά. (Λαογραφία, 13, 141 - 144.) 
Αvκούρη Ίωά,vοv. Αί άν<~ τοUς αίώνας καταστροφαl της Αiγίνης καi ή ζωτικότης 

τοίι πληilυσμού της. ΠειραιεUς 1950. Σελ. 31. 
Μαζαeάκη- Alvιίivoς ·Αλεξά,δρου. 'ΙστορικΥι μελέτη 1821 -1897. Μετδ. παραρτήμα

τος 1898- 1903. 'Α&ijναι 1950. Σελ. 382. 
Μακρvμίχαλοv Στεφάvου. Βιβλιογραφικ8ς καί ίστορικΕς έ:ρευνες γύρω απΟ τΟν Περ

ραιβό. 'Αil,fιναι 1950. Σελ. 23. 
Μαμαλάκη Ι. 'Η μάχη τού 'Αμπελακίου (19 Μαρτίου 1867). (Κρητικ1) Έστία, Β', 

τεύχ. 18, 7.) 
Μαμώvη Κ. Ό "'Ομηρο(;;, ό Διγενi]ς • Ακρίτας καί ή άλλη δημοτικi} βυζαντινη ποίη

ση. (ΈλληνικΊ] Δημιουργία, ς::", 817- 819.) 
Mavlκη 'Αντ. Ν. 'ΑπΟ τ1)ν ίστορία της '"Ύδρας: Δύο έπίμαχα ζητήματα. (ΤΟ Μέλ

λον τi'jς <-Ύδρας, 1', 17- 18.) 
» » Π&ς έπαναστάτησε tl 'Ύδρα. ('Έ,•&' αν., 47- 48.) 
> » Μία έπίσκεψη τών 'Υδραίων τΟ 1822 στΟ'\' 'Αμερικα,•Ο ~κσμοδόρο> 

Jones. ("ΕνΟ' αν., 99 -100.) 

• 

> > 

Ή ίστορία τοϋ μοναστηριοϋ [της Παναγίας Εν "Υδρ<t}. (''Εν-&' άν., 
167-168, 179- 180, 225- 226.) 
Περιπέτειες τών Ύδραίων κατό. την Εκστρατεία τοίί Ναπολέοντας 
στiιν Αίγυπτο. ("Εν&' &ν., 139-141, 157-160, 191-193, 203-205, 
229-230, 253-254.) 
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Μαvtκη 'Α'Υτ. Ν. Προεπαναστατικι) αtτησις των Ύδραίων πρός έποικισμΟν του ερt]· 

μου Πειραιώς. (Νέα "Fιστία, 47, 444- 445.) 
Μαριδάκη Γεωιη- 2. Ό Άρμενόπουλος καl tΊ τεχνική τσίι δικαίου. (Τόμος έπl. τfi 

έξακοσιετηρίδι τού Άρμενοπούλοu, 89 -109.) 
Μαρινάτου 2π. Τό ίστορικΟν της ένι6σεως τfις Έπτανήσου μετά της ΜητρΟς Έλλά

δος. (~Ελληνικ1) Κύπρος, Β', 123-125, 142.) 
Maυeoyιάvvη Διοv. Παναγία 11 Προυσιώτισα (λαοyραφικΟς -&ρΌλος). (Έλληνικt] 

Δημιουργία, c:L', 282.) 
Μέyα Γεωρy. Α. Ζητήματα έλληνικ:ης λαογραφίας. Τεϋχος Γ'. • ΑfΗΊναι 1950. Σελ. 

169. ('Ανάτυπον έκ τi'jς Έπετηρίδος τού Λαογραφικού • Αρχείου 
'Ακαδ. 'ΑΟηνών, 1942- 1943, 1945- 1949.) 

~ » Ό περl. Οίδίποδος μύ&ος (προσ&ήκη είς τi]ν περί Ίούδα πραγμα

τείαν). (Έπετηρίς του Λαογραφικού Άρχείου Άκαδ. •Α{}ηνών, Γ'

Δ", 196-209.) 

• 

» 

• 

» » 

» • 

Μεταλλeίδου 

La civilisation dite Balkanique. (LΉeHenisme Contemporain, 
1950, 8- 30.) 
• Αγροτικi) Πρωτομαγιά. (Έλληνικη Δημιουργία, ΕΊ 714- 716.) 
Ό λεγόμενος κοινΟς βαλκανικΟς πολιτισμός, Ί-Ι δημώδης ποίησις. 

("Εν&' &ν;, 747- 760.) 
Ό άγνωστος τραγουδιστής, ('Ελλη'\'ικi) ΔημιουργCα, Ε', 165 -168.) 
Ό δρόμος τfις αύτογνωσίας. ("Eνft' αν., 325- 327.) 
Παρασκευfi Ι. Μηλιοπούλου : «Μακεδονικα παραμύ&ια«. ("Εν&' ι1ν., 

386-387.) 
Νικόλαος Γαλάτης (Τό «Τέρας» τfjς Φιλικijς). ("Εν{}' &ν., 439- 443.) 
Φαίδωνος Κουκουλέ: Βυζαντινών βίος καί πολιτισμΌς (τόμος Γ'). 

("Εν&" &ν., 548- 549.) 
Τά σαραντάχρονα τfjς Λαογραφικfjς. ('Έν{}' αν., 733 -735,) 
Ό ΆκριτικΟς κύκλος και τΟ έ:πος τοϋ Διγενfi. ('Ο 'Αγώνας μας.) 

{"Εν&' αν., <;:'', 5-8.) 
Λυκοίίρyος Λογοftέτης: δ στρατηγΌς τfjς Σάμου (προσωπογραφία). 

("Ε,•&' &ν., 165 -185.) 
ΣτΙς πηγ8ς της εttνικi'jς τέχνης. ("'Εν{}' &.ν. I 325 - 328,) 
Ό Διγενfις • Ακρίτας. ("Εν&' άν., 805- 808.) 
Π. Η. Ίδιωματισμοi περi τfιν σύν&εσιν ποντιακών λέξεων. (Πον

τιακi] Έστία, Ι, 160.) 
Τα πριί:ιτα γράμματα [εν Πόντφ]. ("'Εν-&• άν., 323 ~ 326.) 
• Αργυρούπολις (Γκιουμουσχαν5.ς) ή Μίλητος της Χαλδίας. ("Εν-&' 

σ.ν., π, 430- 432.) 
Κά-&α ε'ίνας τΟν Παύλον ατ· κλαίει. (''Εν-&' άν., 650.) 
Ή τρυγ(όνα. (''Ey{}' αν., 696 -697.) 

Μιχ. Καλαντόφωτα 'ς τ1)ν Τραπεζούντα. (ΠοντιακΊ) 

680- 68<1.) 
'Εστία, π, 

Μeταλλι'Jiοiί Άyyeλικfjς Β. Αί έ-&νικαί διεκδικήσεις μας. Βόρειος 'Ήπειρος. 1\'Ιέρος 

πρώτον. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 32 . 
Μη'λιοπούλου Παρασκευa. Μακεδονικό. παραμύ-&ια. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 78. 
Μισαηλlδοv Δ. Ή Γαλίανα η Γαλίαινα. (Ποντιακfι Έστία, ΙΙ, 440-441, 620·621.) 
Μιχαηλtδοv Γιώργου. Ό Μακρυγιάννης καi δ '\•sοελλψ•ικΟς μϋ{}ος. (Νέα Έστία, 47, 

436- 443.) 
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Μιχαηλlδοv · Νοvάροv Μιχ. Έfi-ιμικόν δίκαιον Άστυπαλαίας. (Λαογραφία, 13, 
125- 131.) 

:. Χρονικό της Καρπά-&οu. fΆπΟ η'ιν Έπανάσταση τοϋ 1821.] {Νέα 

Έστ[α, 47,95-97,187-189, 227-230.) 
Μιχαλοπούλου Φ. Μία Cί.γνωστος 8φημερiς της Έλληνικής Έπαναστάσεως c:Ό :Ελ

ληνικΟς Κα-&ρέπτης» [1821-1823]. (ΤΟ Μέλλον τfις <Ύδρας, Ι', 

57-58.) 
Μόδη Γ. ΜακεδονικΌς άγ6.η· καί Μακεδόνες &ρχηγοί. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 323. 

(Μακεδονικ1) ΒιβλιΟ'&ήκη, 9.) 
Mooχovfi. Θεοδώροv. ΒυtαντινΟν δίπτυχον. ('Η Βυζαντινi) 'Αλεξάνδρεια- Άλεξαν· 

δρινΟς κώδιξ.) Έν Άλεξανδρείιz: 1950. Σελ. 38. 
Μοσχοπούλου Νικηφόeοv. 'Η Έλληνικiι Θριf.κη. {Άρχείον του Θριικικοίi λαογρα

γικοϋ καΙ. γλωσσικοϋ -&ησαuροU, ΙΕ', 5 -176.) 
Μουσούρη :Ζπύeοv Ν. (Φώτ:οv Γιοφύλλη}. ~Η γλώσσα τής 'Ι{}-άκης. (Σuλλογfι γλωσ

σικού ύλικοU.) • Α&ηναι 1950. Σελ. 119. 
Μπόγκα Eiιayyέλov. Τσ~γδαλα η τσύγδαλα ; (' Α&ηνά, 54, 226.) 
Μπουμποvλlδου Φαlδαιvος. Σuμβολ1) είς η)ν βιβλιογραφί.αν τών δημωδών ~σμό.τω\' 

(σuλλογαί). ("Ελληνικ1) Δημιουργία, Ε', 369-374.} 
» » Αί σuλλογαi δημωδών iσμάτων. (ΣuμπληρωματικΟς βιβλιογραφικΟς 

π[ναξ). ("Εν{}' &ν., ς·, 139- 143.) 
» Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη: cΓεράσιμος Βλό.χος» [μελέτη]. 'Ανάτυπον εκ 

τfjς Έπετ. τοϋ Μεσαιων. 'Αρχείου, Β'. ('Έν8·' ιiν., 940-941.) 
MveιavtJ.oπoύλov Κ. Ι. Κιαμ'Ι)λ πασaς, ό Κύπριος Μέγας Βεζύρης, μαirητ1)ς τfις 

~ΕλληνικfΊς Σχολης Λευχοσίας. ('Ελληνική Κύπρος, Β', 310.) 
Νασούλη Δημοσ{J.έvοvς. Σκόπελος (ή &ρχαία Πεπcί.ρη-&ος), •Ιστορικt) μονογραφία. 

'ΑΜινα 1950. Σελ. 84. 
Νιάτη Βέτας. Οί γυναίκες στΟν άγώνα. (Νέα Έστία, 47, 446.) 
Νικολαίδοv Μελή. ΆπΟ τΟν πνευματικΟ κόσμο της Κύπρου. (ΚυπριακΟς 'Αγών, Α', 

τεϋχ. 2, 17- 18.) 
ΝικολιοiJ. Τrλ κάλαντρα. (Κρητικ1) Έστία, 1 j 28.) 
Νvμφοπούλοv Μιλτ. Λαογραφικα Σάντας. (Άρχείον Πόντου, XV, 170 -194.) 

» Σπιτικά, σχολικα καl Εκκλησιαστικα δπιπλα τών Σανταίων. (Πον

τιακ1) Έστία, Ι, 224 · 225, 283-284, 350- 351.) 
» Γάμος •ς τfι Σά'\'τα. ('Έγ{}' ά.''·, Π, 690- 693.) 

Ξeνlτα Ξέvου. Παραμύ{}-ι Κοτυώρων: Τ' ά{}-ά,•ατον νερόν. (Ποντιακfι Έστία, Ι,21- 23.) 
» » Παραμύ-&ι Κοτυώρων: Ό f]λον κι δ φέγγον. ("Εν&' &.ν., 154- 156, 

212- 215.) 
Ξυyyοπούλου Άvδρέοv. Αί περl τοϋ ναοϋ τής Άχειροποιήτου Θεσσαλονίκης είδή

σεις τού Κων, 'Αρμενοπούλου. Τόμος Κ ων. 'Αρμενοπούλου, δκδ. 

ύπΟ τfjς Σχολης Νομικών καΙ. Οικονομικών Έπιστημό'η• τοϋ Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, 1 - 26.) 
Οlκονομlδοv Δημητetοv. Δημοσitένης Ροϋσσος ό Θρ~ξ [βιογραφία μετα καταλόγου 

τών εργων του.] (Άρχείον του ΕJ:ρ~κικοίi λαογραφικού και γλωσσι

κού -&ησαυροϋ, ΙΕ', 225 · 261.) 
,. » Λάμπρος Φωτιάδης (1752- 1805). (•Επετηρίς τοίi Μεσαιων. 'Αρχείου 

της Άκαδ. 'Α{}ηνών, Γ, 106 -140.) 
Π.Ν. 'Επίμετρον Επl τοϋ ποιηματίου τοϋ σεισμού της Κρήτης. (Κρητικα Χρονικά, 

Δ', 524-526.) 
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Πάλλη Α. Α. 'Ελληνικό: ίστορικc'.ι άπομνημονεί1ματα τοίJ JπελευΩερωτικοU πολέμου 

καί τών μετέπειτα χρόνων. (Κυπριακό. Γρύμματα, ΙΕ', 197- 207.) 
Παμπούκη Ι. Τ. Τού Πόντου. (Έλληνικi) Δημιουργία, Ε', 761- 763.) 

» Διγενής ό Κιόρογλου. ('Έν&' ι:l\'., ς·, 821·824.) 
» » Βιβλιογραφικα καl Ο.λλα σημειόψατα για τΟ ποντιακΟ -D·έατρο, (Πον

τιακΌ Θέατρο, Ι, 19- 20.) 
» Φωγοληψίες ποντιακfjς μοuσι.κijς άπΟ τΟ ΛαογραφικΟ 'Αρχείο της 

'Ακαδημίας Ά-&ηνών. ('Έν&' ιiν., 39- 40.) 
:. » Φωτιάδης, Τοπχαράς καl «Προξενείες». ("Εν&' ιiν., 77- 81.) 

Παπαyεωργlου Κώστα. Ή παιδεία ση) Β, καi Ν. 'Ήπειρο~ (Νέα Έστί.α, 48, 
1182 - 1184.) 

Παπαyeηγοeάκη Δ. Τοπωνυμικά: Σαρακήνα Οχι Σαρακίνα .. (Κρητικfι Έστία, Α', 10.) 
Παπαγeηyοeάκη Ίδομ. Κάντανος. (Κρητικη Έστία, Α', 26.) 

» » Τοπωνuμικα Σελύνου. ('Έν&' ιiν., Β', τεϋχ. 17, 13' τεϋχ. 18, 
15 -16.) 

Παπαδα Παναγή. Τα κάλαντα ση) δημώδη ποίηση. ('Ελληνική Δημιουργία, Ε', 

53- 54.) 
Παπαδάκη Εleήνης. <Q Μάης. (Νέ.α 'Εστία, 47, 566- 568.) 
Παπαδάκη Μιχ. 'Ά"ί-Γιάννης <Α.λωτός. (Κρητ:ικ1) Έστία, Α', 19 καl 20.) 
Παπαδοπούλοv '.Λv{J.lμov. Έκκλησιαστικαi λέξεις ά·&ησαύριστοι. (' Α{}ηνιL, 54, 

202- 225.) 
» Γλωσσικαt Ερευναι. (' Αρχείον Πόντου, XV, 3 · 31.) 

» Φρασεολογικά. (ΛεξικογραφικΟν Δελτίον τfις Άκαδημ, Ά&ην&ν, 

Ε', 3- 52.) 
Παπαδοπούλοv Άvτ. ΤΟ Χορτοκόπιον Ματσούκας. (Ποντιακ'Ι) Έστία, ΙΙ, G35- 637.) 
Παπαδοπούλοv Γιάvvη Κ. Γ. Βερίτ11ς. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΕ', 174 -176.} 
Παπαδοπούλοv Δημητelου. Παροιμίαι τοί.i χωρίου Σταυρί'\', (' Αρχείον Πόντου, 

χν, 32 -61.) 
:> :> Λεξιλόγιον τοϋ χωρίου Σταυρίν. ("Εν&' &ν., 62- 83.) 

Βιοτεχνικα !Σταυρίοu Πόντου]. (Ποντιακi) 'Εστία, Ι: 151-152, 210-
211, 293 - 294.) 

Παπaδοπούλοv Κώστα. Ή κοινότης Σμύρνης πρΟ της 'Επαναστάσεως του 1821. 
ΆΜjναι 1950. Σελ. 11. ('Ανατύπωσις Εκ τfις «Τοπικfις Αύτοδιοι

κήσεως».) 

Παπαδοπούλοv Νικολάου. "Άγνωστοι κώδικες μονf}ς άγίων Θεοδ&ρων • Αροανίας. 
(Θεολογiα, 21, 233- 238.) 

Παπαϊωάvvου Μιλτ. Τό. έλληνικό. σχολεία ση) Μακεδονία και στ'!) Β. "'Ηπειρο, 

(Νέα <Εστία, 4.8, 1110.) 
Παπακώστα Άyyέλοv Ν. Ήπειρωτικ1) έ{}-ιμογραφία. Οϊ φωτιfς τού 'Άη ·Βασίλη. 

(Έφημ, ((Κα&ημερινή», 1 Ίανοuαρ. 1950.) 
» » Ή πιπιροϋνα (ενα πανάρχαιο 8-&ιμο τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ). (Νέα 

Έστία, 47, 73-75.) 
» » Μωρη Δροσοπολίτισσα (ενα iστορικΟ βορειοηπειρωτικΟ τραγούδι). 

("Εν{}' &ν., 518- 519.) 
Παπαπέτρου Ι. Μεταλλείον Σiμ η Κιουμlς- Ματfν τού νομοϋ Σεβαστείας. (Ποντιακi} 

Έστ[α, Π, 643 - 644.) 
Παπαχαeαλάμπους Γ. Χ. 'Η έορη) του κατακλυσμο_υ. ('Ελληνικi] Κύπρος, Β', 

159, 170.) 

ΒΠΕΤΗΡΙ~ BTAIPEIA~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ~Π..:ιΥΔQΝ •Έτes ~, 
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Παπαχαρα'λdμποvs r. Χ. ΆπΟ τα έν Κύπρφ άρχαϊα έλJ,ηνικα εftιμα. (Κυπριακαl 

Σπουδαί, ΙΓ', 39-43.) 
Παπαχρήστοv Κ'λεοπdτeας. "Η λεβεντιά τοίί κλέφτη στή δημοτικ1] ποίηση. ("Ελλη

'\'ικiι Δημιουργία, ς', 337 • 352.) 
Παπαχριστοδούλοv Πο'λvδώροv. Θριfκες λαογράφοι τοϋ ΙΘ' αίιΟ·να καί τών τελευ 

ταίων χρόνων. ('Αρχείον τοϋ Θρq;κικοϊί λαοyραφικοU καί γλωσσικοίi 

-&ησαυροϋ, ΙΕ', 177- 200.) 
:ιο » Παλαιότατοι συνεταιρισμοL στη ΘρQ.κη. (,Εν&' άν., 206 · 208.) 
» » τ' &ναστενάρια, οί Καλόγεροι, Σε'ίμέ·νηδες κι• οί Πιτεράδες, έitιμα 

πανάρχαια της Άνατ. ΘρQ.κης καί συγκαιρινU καi τό. Δημήτρια, ιiγρο

τικΎι γωρτη καirάρια τfiς έπαρχίας Λιτίτσης Δυτικfjς ΘρQ.κης. ("Εν{}' 

αν., 263 -373.) 
Παστέ'λ'λα Δ. Ά•νασκόπησις τών περί 'Ύδρας λεχ-θ·έντων. (ΤΟ Μέλλον τfις "Υδρας, 

Ι', 37- 39.) 
Πάστρα Γεωρy. Κ. Πατροκοσμaς ό ΑLτωλΟς καί σύντομος σκιαγραφία Εlιγενίου τοϋ 

Αίτωλοϋ. 'Αγρίνιον 1950. Σελ. 64. 
Περdvθη Μι χ. Όδυσσέας 'Ανδροϋτσος. {<Ελληνικ1) Δημιουργία, Ε', 461 w 462.) 

~ » Τραγούδια άπΟ η)ν "'Ηπειρο. (''Εν\}' άν., Cϊ', 358- 360.) 
Πεeιστέeη .:ΖπVρου Δ. Δημοτικιl τραγούδια 'Ηπείρου καΙ Μωρηά σΕ βυζαντιν'Ι) καί 

εlιρωπα'ίκfι παρασημαντική. Ά<&fιναι 1950. Σελ. 135. 
Πετeάκη Ε. Α. ΠαλαιΟν ύπαί{}ριον έλαιοτριβείον. (Κρητικ'Ι) <Εστία, ΒΊ τεϋχ. 

17, 12.) 
Πετυχdκι Τlτου. ΆπΟ τ1)ν έπανάσταση τοϋ 1895 w 97. (Κρητικ'Ι) Έστία, ΒΊ τεϋχ. 

17, 15.) 
Πιλαβάκη Κ. Όρ·-&ογραφία καί έτυμολοyία. (Κυπριακα Γράμματα, ΙΕ', 141 w 142.) 
Πιμπλij Ν. "Ενα άνέκδοτο ΚρητικΟ (Λακκιώτικο) τραγούδι. (Κρητικ'Ι) Έστία, Β', 

τεϋχ. 14, 19.) 
:. » <Η ζω1) τοϋ Α. Σκαλί.δη, γενικοϋ άρχηγοϋ Κισσάμου. ('Έν-3·' δ.ν., 

τεύχ. 18, 11.) 
Πλaτάκη Έλευ(J.ερlου. Oi σεισμοi της Κρήτης &πΟ τών &ρχαιοτάτων μέχρι τών 

κα{}-' 1Ίμάς χρόνων. (Κρητικα Χρονικά, Δ', 463- 524.) 
Πλάτωνος Ν. Πάλιν περl τών Βυζαντινών τειχών τοϋ Χάνδακας. (Κρητικιl Χρονικά, 

Δ', 353- 360.) 
Πολυμέeου Ρεβ. Πώς ή Κύπρος κράτησε τΟν έλληνισμόν της εLς η)ν πορείαν τfις 

μακραίωνος ίστορίας της. (Κυπριακός 'Αγών, Α', τεύχ. 2, 10.) 
Ώομόvη Μlμη. Φρύγανα {γλωσσικά, λαι.ηραφικά, ίστορικά). (Νέα Έστία, 47, 185 w 

186, 713 -714.) 
:. » Παναγίες 'Α-θ·ηνιώτικες. (sοΕν-6·' &·ν., 48, 1055 ~ 1056.) 
» » Διονυσιακά. (Οίκογένειες καί Ονομασίες σταφυλιών.) ("Εν&' αν., 

1293-1295.) 
Ποvλοπούλου Δαvdης. Μον1) Σουμελa. (Νέα "Εστία, 47, 256 w 259.) 
Π ούλου 'Ιωάννου. "Η έποίκησις τών Άλβα·νιΟν εtς Κοριν&ί.αν. ('Επετηρίς τοϋ Με

σαιωνικοii Άρχείου της Άκαδημίας Ά-&η\•ών, Γ', 31 ~ 105, με{}' έ·νΟς 
πίνακος). [' Ανετuπc:)-&η καί είς σελ. ια'+70.] 

Πesβελάκη ΈλευfJ.ερlου. ΤΟ Ήπειρο{}εσσαλικΟν ζήτημα κατ& τα Ετη 1862 w 1863. 
(Ά~ηνii, 54, 94- 105.) 

Πeωτοψάλτη Έμμ. "Η συμβολ1) τfις Κάσου είς τi]\' Έπανάστασιν τoii 1821. 'Α{}η~ 
ναι 1950. Σελ. 38. 
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Πeωτοψά'λτη Έμμ. <Η Qλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. ("Ελληνικ1) Κύπρος, 

Β', 158.) 
> > 

Πτlvη Κώστα. 

Μιχω)λ Δ. Βολανάκης [\•εκρολογία]. (Νέα Έστία, 
ΤΟ Σαμιc6τικο δημοτικΌ τραγούδι. (<Ελληνικ1) 

199- 204.) 

47, 474-475.) 
Δημιουργία, 

Ροδlου Π. "Ιστορία της \'1'ισου "Υδρας. (ΤΟ Μέλλον της 'Ύδρας, Ι', 67- 70.) 
Ρουμελιώτη Γιάννη. Μανιάτικα μοιρολόγια. (Έλληνικ:ι) Δημιουρyία, Ε', 195- 202.) 
PoVvη .Mav. Θe. Νίκος Χαντζάρας·, ό πιστΌς της εlιαισ{}ησ[ας. (Τό Μέλλο\' τfις 

Ύδρας, 1', 245- 246.) 
Ρωμαlου Κ. Λαογραφία καί αρχαιολογία. (Λαογραφία, 13, 1 ~11.) 

» » Δ. Λουκοπούλου καί Δ. Πετροπούλου : "Η λα'ίκ1) λατρεία τ&ν Φαρά
σων. ΤΟ Κέντρο τών Μικρασιατικών σπουδών. Διεύ-&υ,•ση Μέλπως 
Μερλιέ. (Νέα Έστία, 48, 899 w 902.) 

2ακελλαeιάδη Χ. ΊΌ Άρκάδι στην ποίησ1l μας. (Έλληνικ1) Δημιουργία, tϊ'', 
770 -773.) 

.Ζαλαμάyκα Δ. 

.Ζαλαπασlδου 

Ροντοβάν. {Κρητικ-ι) 'Εστία, Β', τεiiχ. 18, 21.) 
Περίπατοι στα Γιάννινα. Σειρι:l Α'. ·ο βράχος. (<Ιστορικολαογραφικα 

ραδιοφωνικα δεκάλεπτα.) Γιάννινα 1950. Σελ. 70. 
Π. Β. 'Επιτραπέζια Ε-θ·ιμα [8ν ΠόντcρJ. (Ποντιακ-ι) 'Εστία, Π, 

694 - 695.) 
2α'λτσij Ι. "Η μον'Ι) Σουμελa. (Ποντιακ1) Έστία, Π, 407 - 414.) 

» :ι- Οtνόη. ('Έν&' άν., 501- 505.) 
2αeαντij- 2ταμούλη Έλπιvlκηg. Προλήψεις καi δεισιδαιμονίες της Θρq.κης. (Λαο

γραφία, 13, 100 w 114.) 
» Λαογραφικα της Θρq.κης. ΤΟ Λαζαροσάββατο. (Νέα "Εστία, 47, 494.) 
» ΛαογραφικU. Θρq.κης. Ό χορός. ("Εν&' &ν., 812.) 

2αeαφοποVλοv Ρόζας. τα έρωτικα λιαγοτράγουδα. (Έλληνικ1) Δημιουργία, Ε'~ 

355- 363.) 
2ειelου. Στό Άρκάδι. (Κρητικi] <Εστία, Β', τεiiχ. 18, 6.) 
2εφεeιάδου Περ. ΤΟ Χάνι τfjς "Υδρας. (ΤΟ Μέλλον τfις "Υδρας, Ι', 90.) 

:. » Τα μαγκαλοτράπεζα της 'Ύδρας. ('Έν-&' αν., 194.) 
2ήφακα Γ. Τοπωνυμικά. Άλίκαμπος. (Κρητικ-Υι Έστία, Β', τεϋχ. 14, 17.) 
2καφιδiϊ. Βασιλ. Δημοτικό τραγούδια (Φαρσάλων). (Έλληνικ1) Δημιουργία, Ε', 380.) 

» Σαρακατσa\•οι η Σαρακατσαναίοι. ("Εν--&' άν., ι;:"', 361- 366.) 
Σκλάβου Γεωer· Ή δημώδης μουσικ1) τf]ς Κρήτης. (Έλληνικl) Δημιουργία, ς:''~ 

701 -702.) 
2ουμελlδου Γ. "Ενα σουλταγικΟν εγγραφον διό ποντιακό. προνόμια. (Ποντιακ1) 

Έστία, Ι, 74- 77.) 
» Όρ&οyραφικά. ("Εν{}' U.ν., 262 w 263.) 

2ουμελιώτοv Άμβeοσlου. Ή τελευταία τραγικ'Ι) έπίσκεψις εi.ς τ1)ν μο\•1)ν της Πα

ναγίας Σουμελa. (Ποντιακ1) Έστία, Π, 423 w 428.) 
Σοφοκλέους Θ. Α. Οί 1l'Ι'rικοί παράγοντες τοϋ Έλληνικοii &γc'δνος. ('Ελληνικ-Υι Κύ

προς, Β', 122, 141, 161.) 
» Ό {}ησαυρΟς τfις λα"ίκfις παραδόσεως. ("Εν&' &ν., 190, 194,) 

2nαvάκη 2τεerlov. •π εκ-&εση του Δούκα της Κρ1lτης Ντολφlν Βενιερ {1610). (Κρη
τικιl Χρονικά, Δ', 319 w 352.) 

2παταλfi Γερασlμου. Συν{}ηματικες λέξεις στα δημοτικά τραγούδια. (Έλληνικ'Ι) Δη

μιουργία, ΕΊ 36:1: -368.) 
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.Σπαταλii Γερασίμου. Τό γέ/.ιο στΟ: δημοτικά μας παραμύ<&ια. ("Εν{}' άν~, 773 ~ 776.) 
» » ΤΟ: όνείρατα στα δημοτικά μας τραγούδια. ("'Εν<&' &ν., ς·, 55- 58.) 

.Σπεράvτσα 2τέλιοv. το νανούρισμα. (Έλλη\'LΚ1) Δημιουργία, Ε' J 209- 212.) 
Spy1·ida.kis G. Le folklore en Grece. Chronique bibliographique pour les annees 

1940-1947. Bulletin Analytique de Bibliographie He11enique. 
(Annee bibliographique 1948. Athenes 1949. Ι- ΧΧΧΙΙ.) 

:. » <Ο 'Αλέξανδρος Μωρα"ίτίδης καi ή λαογραφία της Σκιά{}ου. (Έλλη

νικi) Δημιουργία, Cϊ', 531- 534.) 
::. » Φαίδωνος Κουκουλέ: «Θεσσαλονίκης ΕύσταiΊίου τα λαογραφικά». 

Τόμ. Α'. 'Α&ijναι 1950. ("Εν&' &ν., 627 -630.) 
.Σπvριδάκι Κ. Ή περιγραφi) τfις μονης Κύκκου επί τfj βάσει &νεκδότου χειρογρά

φου. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΓ', 1- 28.) 
» » :Μιχω)λ Βολανάκης. (Κυπριακα Γράμματα, ΙΕ', 165 · 169, 208 · 210.) 
:. » Ή Παναγία είς τιlν Κύπρον. ('Ελληνικ1l Δημιουργία, Cϊ', 285 · 2Ε6.) 

.ΣπvροποVλοv Νικ. το πανηγύρι τfις «"Άγια Άγά-6--ης», (Έλλψ•ικη Δημιουργία, ΕΊ 

423- 427.) 
.Σταμίρη Γ. Παρατηρήσεις εlς ΚρητικΟ:ς παλαιοχριστιανικΟ:ς έπιγραφάς. {Κρητικα 

Χρονικά, Δ', 75- 78.) 
.Σ'τεeγιοπούλοv Κωvστ. Δ. Ί-Ι &ρχαία Έλλας καl 1Ί Γιiλλικη Χαρτογραφία &πΟ τi)ς 

αναγεννήσεως μέχρι τοϋ 1830. (' Αρχ. 'Εφημ., 1948 · 1949, έν • Α{}ή
νως 1950, ~3- 84.) 

.Στεφα,{δοv Βασιλεlοv. Ή τ&ν αύτοκρατορικ{Ον ένδυμάτων τοϋ Βυζαντίου έπί.δρα

σις Ε:πi των &ρχιερατικων &μφίων. (Θεολογία, 21, 19 · 25.) 
.Στvλια:vοV Α. κal Ι. ΤΟ πανηγύρι τοϋ Σταυροϋ στΟ "Ομοδος. (ΈλληνικΎj Κύπρος, 

Β', 260- 261.) 
.Σvvταξιούχοv. Μία Εκλογ1l είς ηlν "Υδραν πρΟ 50 Ετών. (ΤΟ Μέλλον τfις "Υδρας, 

Ι', 36, 44.) 
.Σφήκα Κω:vστ. "Ο «δημόσιος δρόμος» των Βυζα·ντιν&ν. (Νέα Έστία 1 47, 374 · 376, 

w-~.~-~.~-o.~-~.m-m1.) 
Σώζοv Ζήν. Χρ. "Εν ίστορικΟν έγγραφον (Άμερικi] καi Κύπρος). (Έλληνικ1l J{ύ

προς, Β', 178-179.) 
Ταeσούλη ΆlJ.ηνίiς. Δωδεκάνησα. Τόμ. Γ'. Ά-&i)ναι 1950. Σελ. 426 μετα πολλών 

εl.κόνω'\' και σχεδίων. 

ΤζάΟ.α Κ. Ι. Ύδρα'ίκα λαογραφικά: Ή παιδικi] χαρα στi]ν 'Ύδρα. {ΤΟ Μέλλον τfις 

'Ύδρας, Ι', 92.) 
» ΤΟ όλοκαύτωμα της Κάσου. ('Ένfl-' άν., 112). 
:. » Ό Γεώργιος Κουντουριώτης Uρχιστράτηγος. ('Έν&' &ν., 194.) 

Τζαιιάκη Γεωρ. Μ. "Η tστορία της έλληνικfjς σημαίας. (ΚυπριακΟς Άγών, Α', 

τεϋχ. 2, 33 ) 
Τζωρrζόγλου Δημοσθένους. Έτυμολογίαι καl έξηγήσεις των πελασγικfις προελεύσεως 

έλληνικών λέξεων. Α' φυλλάδιον, Μυτιλήνη 194-9. Σελ. 32. Β' φυλ

λάδιον, Μυτιλήνη 1950. 
Τόζη Γιά11vη. Ό Κοραfις &φανi)ς συνεργάτης τfjς ΓαλλιΚ'i)ς έγκυκλοπαιδείας. (Νέα 

'Εστία, 48, 1493 -1499.) 
Τοπaλίδοv Νικ. Ή Σά'\•tα. (Ποντιακtl Έστία, Ι, 208 · 209.) 
Τρι(Ι.:νr(Ι.φvλλίδη Μ. Α. Γλωσσικες παρατηρήσεις. Ή δυναμικότητα τών άσυμμόρ

φωτων λογίων τύπων. ('Επιστημ. Έπετ. τfjς Φιλοσοφ. Σχολής τοϋ 

Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 6 (1950), 231- 242.) 

ι 
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Τσα.κα.λοπούλοv Αlμιλ. ΠεριγραφικΟς κατάλογος τώ'Ι' χειρογράφων της Βιβλιο&ήκης 

τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου. {Όρ&οδοξίαΕ, Κ', 17-20, 56-59, 
90- 93, 124 -128, 176-179, 224-228, 278-281, 314-318, 361-364, 
396-400, 432-439, 475- 483.) 

Τσαούση Άγα#αγγέλοv. Ποικίλα λαογραφικό. τοϋ χωρίου Χόψα. (Άρχεϊον Πόντου, 

XV, 137 -169.) 
Τσιριvτάνη Ν. Α. Διατί καi πώς ή Άγγλία κατέλαβε τi]ν Κύπρον. (Έλληνικi] Κύ

προς, Β', 180, 194.) 
Τωμαδάκη Ν. Β. Ό Γεώργιος Γαδανολέος καi ή έπανάστασις τοϋ 1572 (;). (Κρη· 

τικi] "Εστία, Β', τεϋχ. 17, 7-8, 19.) 
» » Δούκας, ό LστορικΟς της άλώσεως έκ τοϋ Ι.δίου του έργου. ('Α-6-ηνιi, 

54, 38 -58.) 
> • Οί 'Έλληνες καl αί φιλολογικαi Βυζαντιγαi σπουδαί. ('Έν&' &ν., 

106- 133.) 
l'annakis E1n. J. Rhodes, the bride of the Sun. Rhodes 1950. Σελ. 28. 
Φάβη Βaσι'λ.. Ι. Περi της &προσώπου συντάξεως Εν τft έλληνικίϊ γλώσσn. ('Επιστημ . 

Έπετ. της Φιλοσοφ. Σχολης τοϋ Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 6 (1950), 
67-91.) 

Φραγκάκη Ε. Τό δημοτικΟ τραγούδι τfις Κρήτης. ("Ελλη'\'ικ'Ιl Δημιουργία, Ε', 

768- 772.) 
» » Τό ΚρητικΟ παραμύf}ι. ('-'Εν&' &ν., Cϊ', 679- 681.) 

Φραγκούλα Ι. Ν. Άλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850- 1929). Βοστώνη 1950. Σελ. 102. 
Φωστηροπούλου 'Αγα{J.αγyέλοv. Λεξιλόγιον "Ιμερας, ('Αρχεϊον Πόντου, ΧΥ, 206-240.) 

» Λαογραφικό. 'Ίμερας. (Ποντιακ1l Έστία, Ι, 222-223, 276-277.) 
» » "Η "Ιμερα. ('Ένif·' &.ν., 285-286.) 
» » 'Αερεμίτσα. (''Εν{}' άν., Π, 405-406.) 

Cha1'a-.ιis Peieι'. The Chronicle of Monemvasia and the qιιestion of the slavo
nic settlements in Creece. (Duιηbarton Oaks Papers, ν~ 

141- 166.) 
Χαριτω:vίδοv Χαρlτω:vος. Ποικίλα φιλnλογικά. ('Α{}ηνιΊ, 54, 227- 259.) 
Χατζή Άvτωνίοv. Εύστάif.ιος Μακρεμβολίτης καi Άκριτηϊ:ς. ('Αi}ηνa, 54, 134- 17(i 

καi 317-318.) 
Χατζηϊωά'Vνοv Κ. Ξόρκια άπΟ ηlν Κύπρο. (Λαογραφία, 13, 12- 27.) 

» ΆπΟ τΟ\' έλληνισμΟ της Καλαβρίας στ1l Νότιο 'Ιτσλία. (Κυπριακα 

Γράμμαια, ΙΕ', 82 - 85.) 
Χατζηϊωάvvοv · Κοvρρa. Ν. Τοϋ γεκροϋ άδελφοϋ. (Κυπριακα Γράμματα, IE', 

116- 118.) 
Χατζημιχάλη Άγyελ-ικής. Οί συντεχγίες- τα ίσνάφια. ('ΕπετηρJς Άνωτάτης Σχολης 

βωμηχα'\'ικών σπουδών, Β', 22 tδιαιτ. αποσπάσματος.) 

» 'Έ-&ιμα της Μ. Σαρακοστής στΟ Μέτσοβο. (Νέα Έστία, 47, 501-505.) 
Hadjinicolaou · Mω'ava Α. Recherches sur la vie des esclaνes dans le ιnonde 

byzantin. Athenes 1950. Σελ. 134. 
Χρήστου Παναγιώτοv. Ίστορικα στοιχεϊα περi Κρ'Ιlτης έν τfl πρΟς Τϊτον ·επιστολft 

τοϋ 'Αποστόλου Παύλου. (Κρητικα Χρονικ{i, Δ', 281 κέ.) 
Χριστοφlδοv Μύρω:vος Κ. ~ενοι περιηγηταi ι3λ{}όντες είς Κύ;τρον. (Κυπριακα Γράμ

ματα, ΙΕΊ 179-182.) 
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Άλιβιζάτου •Αμlλκα. Παϋλος Δ &τρόμητο;. (Έκκλησία, ΚΖ', 214- 216.) 
» Περt τfις φύσεω~ της έκκλησίας έξ έπόψεως δρ&οδόξου. (Θεολογία, 

21, 26- 42_) 

Άντωvιάδοv ΕVαγyέλου. ΠερL του Q.σματικοίi 1] βυζαντινοϋ κοσμικοiJ τύπου τcΟ\' 

&κολουi}ιών. (Θεολογία, 21, 43-56, 180- 200.) 
» Περί τοϊί Q.σματικ:οϋ 11 βυζαντινοU κοσμικοϋ τύπου τών &κολου&ιών 

τfις 1lμερονυκτίοu προσευχi'jς. ("Εν&' δ. ν., 339 - 353.) 
Άvωvύμου. 'Εκ τδ)ν &ρχείων τοϋ Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας. (Δελτίον τijς Πα

τριαρχικfις Βιβλιο&ήκης 'Αλεξανδρείας, Β', άρ. 4, 1- 8.) 
» » Λέοντος τού ΣοφοiJ "Ομιλία. ('Ένfi'' άν., Γ', άρ. 1, 2- 5.) 

Άτέοη Βaσιλεlου. Ή πρώτη καταδικασ-cική &πόφασις της Ί. Συνόδου τfις 'Εκκλη

σίας τi'jς <Ελλάδος. (' Αρχειον Έκκλησ. καl Κανον. Δικαίου, Ε' 
(1950), 18- 22.) 

Baϊάvov Maρlov. Μοναστήρια της ύπαί'fiρου. (Ό Πάν, 1900, 98- 100.) 
Βαμβοvδάκη Έμμ. "Η εiσαγωγ1) τοϋ χριστιανισμού έν Σάμφ, (Έλληνικ1) Δημιουρ

γία, ς'', 919 ~ 921.) 

Βασιλεlοv μητροπ. Αήμvοv. 'Εκ1tέσεις των έπισκόπων Κυν~ίitης καΙ. 'Αχαtας περl. 
τfjς itρησκευτικfις καί fτΟ·ικfjς καταστάσεως τών παροικιών αUτών. 
(Θεολογία, 21, 223- 232.) 

> > 

Βέλλa Β. Ή 

Γaλαvοϋ Μιχ. 

'Η περί τ.cΟν δρίων τ&ν έπισκοπό}ν ΕVβοίας καί Καρυστίας διένεξις 
τών οίκείων &.ρχιερέων. (Έκκλησία, ΚΖ', 299 · 300.) 

&γία Γραφ1) σέ εtκόνες, Είκόνες Ίσuλίου ΣΥΟρρ φΟΥ Κάρολσφελδ. 
'Α-&fjναι 1950. Σελ. 239. 
Άγγαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας. 'Α&ηναι 1950. Σελ. 198. 
ΤΟ χωρίον Δαν., 11, 20, κατ&. τ1)ν μετάφρασιν τοϋ Θεοδοτίωνος. (Θεο
λογία, 21, 219 ~ 222.) 

Γ. Οί βίοι τόη• άγίων του Μηνολογίου της Όρ&οδόξοu "Ελληγικης 

Έκκλησίας. Τεϋχος Γ', Μάρτιος. Ά{Η'}ναι 1950. Σελ. 102. 
ΓεδεΟΟv Μavουοfιλ Ίω. Διονυσίου καl Άρσενίοu νομοκάνων Εκ Γεσ-&ημανij. (Άρχείον 

Έκκλησ. καί Κα\'Ον, Δικαίου, Ε' (1950), 5 -13.) 
Γεv-vaδ{ov μητροπ. 'Ηλιουπόλεως. 'Ένα γράμμα τοϋ 'Αντιοχείας Σιλβέστρου πρΟς 

τοUς Θεσσαλονικείς (1750). (Γρηγόριος ό Παλαμiiς, 33, 265- 267.) 
:<> Έξέχουσαι Εκκλησιαστι;ωi προσωπικότητες τοϋ Οtκουμενικοϋ Πα

τριαρχείου μετό. τ1)ν &λωσιν, Γεράσιμος δ Θεσσαλονίκης, δ κατόπιν 
Χαλκηδόνος. ('Ορ-&οδοξία, ΚΕ', 76- 80.) 

» Μελέτιος ό Προύσης-Νικομηδείας. ('Έν-a,• &.ν., 114-121.) 
» "Ο ΟtκουμενικΟς Πατριάρχης <Ιερεμίας ό Γ'. ("'Εν·-3,. &.ν., 147 -157.) 

» » "Ο ΟtκουμενικΟς Πατριάρχης ΠαΊ'σιος ό Β'. ("Eνfi-' &.ν., 250. 261.) 
» » Σκέψις, &.μφιβολία, πίστις καt &.κατάλη;ττα κατό. τΟν -8-ειον Χρuσό

στομον. ("E·vt}' &ν. 1 262- 265,) 
» » <Q Οiκουμε·νικΟς Πατριάρχης Σωφρόνιος ό Β'. ("'Εν-ιt• &.ν., 

301 . 310.) 
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Γεvvaδlov μητeοπ. <Ηλιουπόλεως. Σημείωμα σχετικΟν πρΟς τΟν δij&εν πατριάρχην 

ΆiJ·ανάσιον τΟν όλίyον πρΟ τijς άλώσεως πατριαρχεύσα,ιτα. ( ... Εν&' 
·αν., 356- 358.) 

:. Ή ίερωσύνη κατό. τΟν -&είον Χρυσόστομον Εν σχέσει πρΟς Ο.λλα μυ

στήρια. ("Εν&' &.ν,, 419 · 421.) 
Τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου πληροφορίαι περl. τ1)ς -&είας Λειτουργίας καί 

Ο.λλων ίερό)ν &.κολου-&ι6Ίν εν τψ ναψ τελουμένω\', {~Εν&' ιl·ν., 

459- 464.) 
Γερασίμου μοναχού Μικραyιαvvαvlτου. Άκολουitία τfις Ύπεραγίας Θεοτόκου τfις 

Ζωοδόχου Πηγfις ψαλλομένη τfi 23 Ίοuλίοu. 'Λ-Οfιναι 1950. Σελ. 37. 
Γεωρy{ου μητρ. πρ. Νεvροκοπ{ου. Περi τών ΕκκλησιαστιΚώ\' Επιτιμίων καl iδίq 

τού χαρακτηρος αUtών. Άihϊναι 1950. 
Γιavvοπούλου · <Επταvησlας Μαρ. • Α\•έκδοτο πατριαρχικΟ σιγίλλιο τού Γρηyορίοu 

Ε'. (Νεοελληνικά, Α', 65- 66.) 
Ι'ριταοπούλοv Τάσου 'Α{}. Θεία ραψφδία. ΈΚλογι) 

μών. Είσαγωγή, κείμενο, μετάφραση 

Ά~ναι 1950. Σελ. 247 _ 

πρώτη ιlπΟ τΟ 

σε δημοτικοUς 

βιβλίο τών Ψαλ

στίχοuς, σχόλια. 

Δημητρlου <Yaκ{vfJ.ov. Πνευματικός όδηγός. Ά-8-fιναι 1950. Σελ. 209. 
Διovvσlov Άρχιμ. "Η ίερωσύνη κατιl τΟν Ι. Χρυσόστομον. ('Απόστολος Βαρνάβας, 

ΙΑ', 315-319, <113- 416.) 
Δvοβοvvιώτοv Κωvσταvτlvου. ΈπιτομΊ1 της λειτουρyίας του Γερμανοii Α' Κωνσταν· 

τινουπόλεως. (Θεολογία, 21, 258 · 268.) [Άνετυπώ{}·η είς σ. 13.] 
» » Νικήτα •Ηρακλείας, •Ερμηγεία είς λόγους Γρηγορίου Ναζιανζηνοίι. 

("Εν&' &ν., 35!- 384.) 
Είρηvαlου μητροπ. Σάμου. Ό 'Απόστολος Παύλος παγκόσμιος φυσιοyνωμία. ('Εκ· 

κλησία, ΚΖ', 211 - 212.) 
EVarrέλov μητροπ. •Ερμουπόλεως. Λόγος εyκωμιαστικΟς εtς \'εομάρτυρα Γεώρyιον 

τΟν Εξ 'Ιωαννίνων. (Πιί.νταινος, ΙΙΙΒΊ 63 - 70.) 
Εύμεvlου Αάμπης καl Σφακίων. Βα&ύτεροι εί'\'αι oi λόγοι τfις διαστάσεως 'Εκ

κλησίας καί Πολιτείας παρ' ιΊμίν. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 33, 10-12.) 
Ίωαvvίδου Βασ. Χ. Τι) Εlιαγγέλιον καi τΟ κοινωνικΟν πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 

1950. Σελ. 174. 
ΤΟ ΕUαγγ~λιον καi τΟ κοινωνικΟν πρόβλημα. (Γρηyόριος ό Παλαμiiς, 
33, 38 - 44, 84- 89.) 

:. » •Η Ενωσις τcΟν ΈκκλησιώV. Al όδηγίαι τοϋ Βατικανοϋ πρΟς τCις το
πικός Εκκλησιαστικός &.ρχό.ς περί τijς «Οίκουμενικης κιν{ισεως» 

(de Motione Ecuιnenica). ('Ένft·' &.ν., 233·239, 290-303.) 
Καρμίρη Ίωά1'. Ν. ·ο &γιος 'Ιωάννης ό ΔαμασκηνΟς κορυφαίος ύμνογράφος καί 

μελιρδΟς της ·Εκκλησίας. ('Εκκλησία, ΚΖ', 19- 22.) 
Δύο Βυζαντινοί ίεράρχαι καί τΟ σχίσμα της Ρωμαϊκf)ς 'Εκκλησίας. 

('Εκκλησία, ΚΖ', 56~ 59, 73- 75 1 89 · 91 ι 105- 107, 134 · 137, 149 · 
151, 167. 168, 237-241, 272- 276, 284- 288, 304-307, 315- 317.) 

» » Λόγος είσαyωγικΟς εtς η)ν δογματική ν ι συμβολικι)ν καί Ί1'&ικi)ν Θεο

λογία ν. 'Έκδοσις δευτέρα. 'Ε" 'Α{}·ήναις 1950. Σελ. 24. 
The Schism of the Roιnan Chuι-ch. (Θεολογία, 21, 400 · 433. 
[Άνετυ.τώi}η εl.ς σ. 67.J 

Kaστavii Θ. Ν. ΜικρΊ) είσαγωγ1) ση) μελέτη τοϋ 'Αποστόλου Παύλου. Θεσσαλονίκη) 
1950. Σελ. 23. 
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Γερασtμοv. Ή κα-&ολικ1) δρ{}οδοξία τοϋ Έλληνισμού καί 1'i ϋ.ρσις τού 
Βουλγαρικοϋ σχίσματος. Θεσσαλονίκη 1950. Σελ. 39. 

» Ί--Ι -&έσις τfjς αlποκεφάλοu 'Εκκλησίας τfjς Κύ;;;ρου Sναντι τοϋ Οί
κουμενικοίi Πατριαρχείου κ:ατδ. τΟν Θ' καl Ι' α!.ΟΟ·να. (Πρακτ. Άκαδ. 
Άifηνών, 18 (1943), 135- 146, εν Άifήναις 1950.) 

» "Η -&έσις τi'jς Έκκλησίας τi'jς Βουλγαρίας έναντι του 01κουμενικοϋ 
Θρόνου επl Τσιμισκfj. (Παρατηρήσεις είς τΟ «Τακτικόν» τοϋ Τσιμι
σκij.) (Πρακτ. Άκαδ. 'Α&ην&ν, 18 (1943), 306-313, εν 'Α-&1lναις 
1950.) 

» Ή Ο:ρσις τοϋ βοuλγαρικοϋ σχίσματος 1930- 1935 καί 1945. Συμβολ1] 
είς τι)ν σύyχρονον γεν. iκκλησιαστικ1)ν ίστορίαν. Θεσσαλονίκη 1950. 
Σελ. 111. (Άνάτυπον εκ της Έπιστημ. Έπετ. τfjς Θεολογ. Σχολής 
τοϋ Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. Α'.) 

ΔωροfJ.έου. Περi τοϋ ένδίκου μέσου τfjς ιi·ναfrεωρήσεως έν τίϊ έκκλη
σιαστικft δικονομίv:. (Άρχεtον Έκκλησ. καl Κα·νον. Δικαίου, ΕΊ 
14 -17.) 

Κουμίδου Φ. Έπi τft μνήμη τοϋ ίεροϋ Φωτίοu. (Πάνταινος, Μ.Β', 89 - 92.) 
Θέσις τfjς -&ύραit-εν σοφίας έν τψ χριστιανισμφ κατα τοlις "Ελληνας 
έκκλησιαστικοUς συγγραφείς τών τριών πρώτων αlώνων. ("Εν{}' &ν., 
106-110, 121-128, 142-144, 153-156, 178-181, 203-205, 218-
223, 237-243, 260-265, 278-283, 302- 310.) 

Κωνσταvτινίδου Φeιδίου. Πατρολογικα Ώριγέγοuς χατα Κέλσοu. ('Απόστολος Βαρ
γύ.βας, ΙΛ', 323-327.) 

Κωvσταvτοπούλου Κωv. Σ. ΤΟ νόημα της 'Αγαστάσεως. ('Αρχείον 'Εκκλησ. καi 
Κανογ. Δικαίου, Ε', 23 - 28.) 

Αaούeδα Βασ. "Η foρtJj τόη• Εi:σοδίω'\' τijς Θεοτόκου καl ό 'Ανδρέας Κρήτης. ('Ορ
ifοδοξ(α, ΚΕ', 122 -123.) 
ΛανίΜνουσα έπιστολ1l τοϋ πατριάρχου Φωτίοu πρΟς τΟν αϋτοκρά
τορα Βασίλειον. ('Έν-&' άν., 472- 474.) 
τα έγκu'Jμια Θεοδώρου καl Γερασίμου Παλλαδά καi ϋ.λλαι συμπλη
ρωματικαL παρατηρήσεις περl τcΟν άγίων δέκα Κρ1]της. (Κρητικα 
Χρονικά, Δ', 93 -106.) 
Κρητικα παλαιογραφικά. (''Εν{}' &ν., 233- 256.) 

Αιανa Ζαχαρίου Α. άeχιμ. Άκάfrιστος, Παρακλητική,' Ακολουfrία του Δεκαπενταυ· 
γούστου. 'Λ_fiηναι 1950. Σελ. 102. 

Αιyvοϋ Άντ. Ό &ρχιεπίσκοπος Αlγίνης, Πόρου καi </Υδρας Καλλίνικος, ό κλfjρος 
τfjς 'Ύδρας καl οί διοικούντες αύτιlν έπίτροποι &σπαζόμενοι τΟ ρω· 
μαιοκαf:Ι'ολικΟν δόγμα, (ΤΟ Μέλλόν της "Υδρας, 1', 111-112,) 

Αούβαρι Ν. Ι. «'Απόστολος Ίησοϋ Χριστού» [ΠαϋλοςJ, ('Εκκλησία, ΚΖ', 220.) 
Μαγκριώτη Δημητρ. ·ο &όρατος πνευματικΟς κόσμος. τα πονηριl Π\'εύματα. c·Ελλη

νικΊl Δημιουργία, ς:'', 904- 906.) 

Μακαρίου μητροπ. Κιτίου. Αί χριστιανικαi παραδόσεις περί τοϋ 11ανάτου τοϋ 

Μαμέγρις, 
'Αποστόλου Παύλου. ('Απόστολος Βαρν6.βας, ΙΑ', 215- 218.) 

Μεταφορα εκ Θεσσαλονίκης ε(ς τfιγ μονΊlν τοϋ Παντοκράτορας τ-fjς Πό
λεως τοϋ προκαλύμματος της σοροϋ τοϋ μεγαλομάρτυρας Δημητρίου 
έκ χειρογρ6.φου τfjς Πατριαρχικης Βιβλιοitήκης, Σταμπούλ 1950. 
Σελ. 8. 

·~ 

ι 
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Μανούσακα Μ. Συμβολ1j είς τ1jν ίστορίαν τfjς έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχι
κijς Σχολης. τα κατα t1jν 'ίδρυσιγ της Σχολης Μαγολάχη τοϋ Κα

στοριανοϋ έπl τfi βcί.σει καί γέων ιiνεκδότω\' πηγών. (' Α{}ηνά, 
54, 3-28.) 

» » Ό ύπ' &ρι-&. 1254 ΠαρισινΟς έλληνικΟς κό)διξ καi 1] χειρόγραφος 
παράδοσις τών όμιλιών τοϋ Μελετίου Πηγd. (Έπετ. τοϋ Μεσαιων, 
'Αρχείου ·της 'Ακαδ. 'Αfrηνών, Γ', 3- 26.) 

Μαξίμου μητροπ. Σάρδεων. Ό μονοfrελητισμΟς καΙ. οί κατ' αlιτοϋ άγώνες Μαξί
μου τοϋ "Ομολογητοϋ. (Όρ-&οδοξία, ΚΕ', 45- 53.) 

Μαραντij- Καφφετζάκη Γ. Ό ΚρητικΟς Πάπας 'Αλέξανδρος ό Ε'. (Κρητική "Εστία, 
Α',8-10.) 

ΜιχαήΛ. &eχιεπ. Άμεeικijς. Έγκόλπιον του δρ#οδόξου χριστιανού. • A-&fjναt 1950. 
Σελ. 35. 

» Πίστις, έλπίς, &γάπη, προσευχή, Ά-&fjναι 1950. Σελ. 95. 
Μιχαλοπούλου Φάνη. Κοσμάς ό ΑfτωλΟς (1714- 24 Αύγούστου 1779). ("Ελληνικ1l 

Κύπρος, Β', 236- 237.) 
Μοσχονiί Θ. Δ. 'Ιωακείμ, μητροπολίτης Σουπακίοu (1407). (Πάνταινος, ΜΒ', 

325-326.) 
> 

Μπαλάνου Δ. 

Μπ6νη Κων, 

Φιλοφρονήσεις Κοπτών καΙ Λατίνων κατα τΟν lϊον καί 18ον αtrί':ινα. 
("Eνif' &ν., 448- 450, 462- 464.) 
'Ιούλιος ό συμπαραστάτης μαρτύρων. ('Έν&• &ν., 477- 479.) 
Ί-! έπισκοπ1l Βαβυλώνας. ("Εν&' άν., 559 w 061.) 

Σ. ΧριστιανισμΟς καl έγκόσμιος ζωή. Ρόδος 1950. Σελ. 16. 
ΈπιστημονικΟν μνημόσυνον Κωνσταντίνου Δυοβοuνιώτοu. (Πρακτ. 
'Ακαδ. Ά~ηνών, 18 (1913), 63-87, εν Ά&ήναις 1950.) 
• Α·νέκδοτα Εργα Θεοκλήτοu Φαρμακίδου. ("Eνfl-' &ν., 226- 238.) 

"Η Κ(tofl-oλικli (παγκόσμιος) Έκκλησία, εν τφ σχεδίφ τοϋ Θεού. (Γρη-
γόριος ό Παλαμάς, 33, 12- 25.) 
Γρηγόριος ό Θεολόγος, ήτοι τ6 γενεαλογικΟν δένδρον του Γρηγορίου 
Ναζιανζηνοϋ καl ό πρός τΟν 'Αμφιλόχιον 'Ικονίου σuγγενικΟς ωJτoiJ 
δεσμός. Πατρολογικ1l και γενεαλογικ1l μελέτη. (Θεολογία, 21, 80 · 
102, 201-218, 434- 451.) 

Μποτωvάκη Μ. Α. "Ενας f:Ι·αυματουργΟς ναός: 1] κοίμησις τfjς Θεοτόκου 'Α'ίτάνιας. 
(Κρητικ1l 'Εστία, Ε', τεiJχ. 17, 9 -10.) 

Μπρατσιώr:ου Παναyιώr:οv. Ή 'Αποκάλυψις τoiJ 'Ιωάννου. 'Εν Άf:Ι·ήναις 1950. 

ΜυριαvfJέως 

Σελ. ιδ' +233. 
"Α γιος Παϋλος καί Μ. Άλέξα·νδρος. ('Εκκλησία, ΚΖ', 218- 220.) 

κ. "Η μΟ'\'11 του άγίου Ίωcί.ννου τοϋ Λαμπαδισi'οϋ. ("ΕλληνικΊi Κύπρος, 
Β', 234-235, 265 · 267, 270.) 

Μωραί'του Δημ. Ν. Εrσαγί:.ογή εLς τ1jν λειτουργικ1lν καi τιiς λειτουργικό.ς σπουδάς. 

(Έπιστημονικ1l Έπετηρίς Θεολογικης Σχολης Πανεπιστημίου Θεσσα· 
λονίκης, 182 · 201.) 

Ξύδη Θ. "Ο στέφΟ:νος τών ιiπολuτικίων του ένιαυτοiJ. (~Ορitοδοξία, ΚΕ', 158 -175, 
205- 223.) 

> » 'Ιδιόμελα τοϋ ~Εξοδιαστοϋ. ΆΜjναι 1950. Σελ. 12. 
•ομηρικ€:ς &πηχήσεις στ1lν ύμνογραφία. Ά-&ηναι 1950. Σελ. 9. 
Ό Παλαμaς καi τα έκκλησιαστικci κείμενα. ΆiΗΊναι 1950. Σελ. 15. 

Οίκοvομίδου Δημητeiοv. 'Ιωάννης Άβράμιος δ Κρής. (Άi)ηvα, 54, 59- 93.) 
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Όρλάvδοv Άvαστ. Θεοδώρου Ξίιδη : «Μελετήματα περl τfις Βυζαντινijς Έκκλησιά· 

στικης Ύμνογραφίας», (Νέα "Εστία, 48, 1328 -1329.) 
Παvαγιωτlδοv Ίωάvvοv. Φιλόσοφοι τοίi ΙΘ' αίόJνος ιiπΟ χριστιανικ1Ίν σκοπιιlν κρι

νόμενοι {Σοπενχάουερ- Νίτσε- Τολστόη). • Α{Ηjναι 1950. Σελ. 81. 
Παvαyσπούλοv Ι. ΝομοκανονικαL παρατηρήσεις περί της lσχύος τ&ν κανόνων τfις 

εκκλησίας έ:ναντι των νομοftετημάτων της πολιτείας. (Θεολογία, 21, 
466 "469.) 

Πσ.,•τελεήμοvος μητροπ. Xlov. Έπi τί'j 1200 έπετείφ τijς κοιμ1}σεως τοϋ άγ. Ίωά·ν

νου τοϋ Δαμασκηνού. {'Εκκλησία, ΚΖ', 17 -19.) 
ΠαπαyεωQγακοπού'λου Άvδρ. Κ. Ή χριστιανικίι πίστις. Ά&fι\'αι 1950. Σελ. 192. 
Πaπαyεωργlου. Έρσ.λδV Γ. ΤΟ πολιτικΟν δόγμα τfις 'Εκκλησίας του Χριστού. Τρίκ

κη 1950. Σελ. 16. 
f Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, άeχιεπ. 'Α-θηνών καί πάσης •Ελλάδος. "Η έξω

τερικ1) κατό.στασις τfις 'Εκκλησίας Κω'\•σταντινοuπόλεως &πΟ της 
άλ(Οσεως μέχρι του ΙΗ' αtώνος. Ά{}ijναι 1950. Σελ. 58. 
'Εκ τijς ίστορίας τ11ς 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τΟν ΙΘ' 

αΙώνα. (Θεολογία, 21, 3-18, 142 · 158, 305- 324.) 
Παπακυριακοϋ :Ζωφρονlου άρχιμ. Κατό.λογος μητροπολιτών Ναυπάκτου καί "Αρ

της (1204. 1828). ('Εκκλησiα, ΚΖ", 152 · 153, 226 · 227, 2±1 · 242.) 
Παπαμιχαfιλ Γe. ·ο 'ΙησοϊJς ΧριστΟς ώς ίστορικόν πρόσωπον. 'Έκδ. Γ'. 'Α&ηναι 

1950. 
Πaτσlδου Χ. Χριστιανισμός καΙ. πνευματισμός. (' Απολογητικ1) μελέτη.) ('Απόστολος 

Βαρνάβας, ΙΑ', 319- 323.) 
Παύλου 'Ιακώβου. Ή Έκκλησία τ'ίjς Κύπρου. (Έλληνικl) Κύπρος, ΒΊ 13, 26.) 
Πeτρο:πούλοv Νικ. Ό Ρωμαtος Πλίνιος περί τ&ν χριστιανών. (Γρηγόριος ό Παλα

μάς, 33, 80" 83.) 
Πέτσα Ν,κ. Ά-θ. Ή άνάστασις τοίί Χρωτοίί δ προάγγελος της κα-fi·ολικijς άναστά

σεως τών '\'εΚQών. (Έλληνικ1) Κύπρος, Β', 13iJ. 141.) 
Περl τοϋ άγίου Ίωά'\•νου τοίί Χρυσοστόμου κατi.ι τΟν ίστοριχόν Σω

ζομενόν. ("Απόστολος Βαρ'\•άβας, ΙΑ', 56- 60, 93 · 97, 139- 142.) 
Ράμφου Ίωάv. 2. ·ο iίγιος Ίωάννης ό Καλυβίτης. ('Εκκλησία, ΚΖ', 24. · 26.) 

·ο &γιος ίερομάρτυς Βλάσιος. ("Εν-&' &ν., 60- 62.) 

• 

•ο &γιος Θεοφύλακτος Νικομηδείας. ('Έν&' άν., 75 · 77.) 
"Ο ΕUαγγελισμΟς τijς Θεοτόκου. ('Έν&' &ν., 91- 93.) 
Ή έορτ1) τών άγίων Άποστόλων Πέτρου καi Παύλου. ("Εν&' &ν., 

224 . 226.) 
Οϊ Ciγιοι Σέργιος καί Βάκχος. ('ΈνiΥ &ν., 336- 339.) 
Ποίί Ετάφη {1 Θεοτόκος; ("Εν-8-' ιiν., 371- 373.) 
Άγιολογικά μελετήματα. Ε'. •rωάγνης ό Καλυβίτης, Τρ{tφων ό μάρ

τυς, Βλάσιος δ iερομάρτυς, Θεοφύλακτος ό Νικομηδείας. 'Εν Ά-&ή
ναις 1950. Σελ. 35. ('Ανάτυπον έκ της 'Εκκλησίας.) 

Siotis Markns. Die klassische und dίe christliche cheirotonie in ihrem ν er
biiltnis. (Θεολογία, 21, 103 · 124, 239 · 257, 452 · 463.) 
Ή έμφάνισις της λατρείας της Θεοτόκου καi {ι έπi τfις έορτi'jς της 

Κοιμήσεως ι3κκλησιαστικ'Ι) παράδοσις. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 33, 
177-192.) 
~ο σταυρός cUς σφραγlς τών χρισttα'\'ώ'\'. ("Εν&' άν., 223.-230, 
267" 276.) 
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:Ζτάμου Πav. r. Ό μητροπολίτης Κασσαγδρείας καl πρφην Μελενίκου Είρηναίος 

(1884 · 1945). Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 165. 
Στeφανlδου Βασ. 'Απολογία Παύλου. ('Εκκλησία, ΚΖ', 212- 214.) 
:Ζχοινii :Ζωτ. Ν. Νικοδι]μου Άγωρείτου: Γυμνάσματα πνευματικά διαμοιρασμένα 

είς μελέτας, Εξετάσεις καi &.ναγ-νώσεις. Έν Βόλφ 1950. Σελ. 476. 
2ωτηρlοv Γ. Α. ΤΟ βf)μα τοίί 'Αρείου Πάγου εν-8-α Εκήρυξεν ό Παϋλος. ('Εκκλησία, 

ΚΖ', 216 · 218.) 
Τζαννeτάτοv Θ. 2. ΤΟ πρακτικόν τi'jς Λατινικijς έπισκοπης Κεφαλληνίας τοίί 1264. 

(Bγzantiniscb- Neugriechische Ja11Γbίicher, 1950, 170 · 184.) 
Τρeμπέ'λ.σ. Π. Ν. Τεκμήρια Εκ. τi'jς παλαιοτέρας πράξεως. (Έκκλησία, ΚΖ', 22- 24.) 

Ένδείξεις Εκ λειτουργικών δέλτων κ.αί χειρογράφων. (''Εν&' &ν., 55-
56, 72" 73.) 

• •Η κοινωγία {(}ς έπισφράγισις τfις λατρείας. (''Εν-&' &ν., 88- 89.) 
Μεταβολαi καί παρεκκλίσεις. ('Έν&' &ν., 104 -105.) 
Μικρόν Εύχολόγιον. Τόμος Α' : -Αί άκ.ολου&ίαι καi τάξεις μνήστρων 

καi γάμου, εlιχελαίου, χειροτονιών καί βαπτίσματος κατό. τοUς εν 
ΆΊJήναις ίδίq. κώδικας. ~ Α-&ηναι 1950. Σελ. 403. 

,. » ΆκολοuiΗα τοϋ βαπτίσματος. (Θεολογία, 21, 57 -79, 159 -179.) 
» » Άκολουfi-ία μεγάλου άγιασμοϋ. ("Εν#' άν., β85 -399.) 

Τσικνοπούλοv Ι. Π. Ό &γιος Νεόφυτος ό 'Έγκλειστος (1134- 1214 ;) καt τιl κατα 

τι)ν Εποχήν του δεινοπα-&ήματα της •Ελληνικi'jς Κύπρου. (•Ελληνικiι 
Κύπρο;, Β", 126 · 127, 141.) 
Ό &:γιος Νεόφυτος. ('Απόστολος Βαρνάβας, ΙΑ', 49-56, 83-93, 
126 "139.) 

» Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοϊJ καΙ Έyκλείστου: Λόγος εις η)ν άρ

Χl)ν τfjς Ίνδίκτου. ( .. Εν{}' ά'\•., 3 · 7.) 
,. Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού καL Έγχλείστου : •Η ίερι! nΟν 

πανηγύρεων δέλτος. ("Εν(}' αν., 177- 182, 218- 231, 303- 315, 
399 "409.) 

,. » Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοί) καl Έγκ.λείστου: Λόγος εLς τΟ dχραν

τον καl -&ειον γενέ{Ηιον τοϋ μεγάλου Θεού καί Σωτfιρος 1'Ίμ&ν Ίη
σοϊJ Χριστοίί. ('Έν&' αν., 451- 457.) 

Φαvουράκη ElJμevlov, μητροπολίτου. • Ανέκδοτα Εκκλησιαστικό. εγγραφα τών χρόνων 
τfjς Τουρκοκρατίας άποχείμενα έν τψ Μουσείφ Ήρακλείου. (Κρητικό. 
Χρονικά, Δ', 65 α 74, 214- 232.) 

Φυτράκη 'Αvδρ. Ι. Οί μοναχοl ώς κοινωνικοί διδάσκαλοι καί έργάται έν τfi &ρχαίQ. 

Άνατολικfι Έκκλησίq:. ΆΊJfιναι 1950. Σελ. 99. (Βιβλιο-&ήκη Άπο
στολικfις Διακονίας, 31.) 

Χατζηαντωνlου r. Δ. τα όκτcl) κλειδιά της εύτυχίας. Ά-&fιναι 1950. Σελ. 94 . 
Χατζηψάλτη Κ. ·ο Κύπριος λόγιος ιiρχιμανδρίτης Κυπριαγός. (Κυπριακό. Γράμματα, 

ΙΕ", 15 · 17.) 
Μητροπόλεις καί έπισκοπΕς της Εκκλησίας τi'jς Κύπρου καί τΟ σχε· 

τικό κείμενο τριών κωδίκων. (Κυπριακαi Σ:τουδαί, ΙΓ' (1949), 29-37, 
έν ΛεuκωσίQ: 1950.) 

Χρήστου Πavαy. ·ο μέγας κανΟJν Άνδρέοu τοίί Κρήτης. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 33, 
217" 222, 277 "285.) 

» » Δύο Εγκόψια tών δ.γίων δέκα μαρτύρω'\', (Κρητικό: Χρονικά, ΔΊ 
79. 92.) 
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Χρήσ:του Πavay. ·ο Άπόστολος Άνδρέας. (~Εκκλησία, ΚΖ', 386- 387.) 
Χριστοφιλ.ο.ποVΛ.οv Α. Νομοκανονικαί παρατηρήσεις περί τfjς ίσχύος των κανόνων 

της Έκκλησίας Εναντι των νομο--&ετημάτων της πολιτείας. (Θέμις, Ξ', 
667- 669.) 

Ψvχοyιοiί Nτl,ov. Ό κώδικας Παναγίας τijς Λεχαινιώτισσας καί τά Λεχαινά. 'Εγ 

Πάτραις 1950. Σελ. 111. 
W. Τό δόγμα τijς αναλήψεως της Θεοτόκου. (Πάνταινος, ΜΒ•, 640- 6!7 .) 

ΤΕΧΝΗ 

ΆyaO.ayyέλov μητρο.π. Κυδωνιών. Ό ναός τijς Βήρας έ·ν Φέραις, (Όρ-&οδοξία, ΚΕ', 

198- 204.) 
» » Βυζαντιν& μνημεία Θεσσαλονίκης. ('Έν&' α,.,, 389 w 391.) 

• Αvωvύμοv. Εtκ(Ον τετρ αόμματος. (Δελτίον τijς Πατριαρχικfις Βιβλιο{}{Jκης • Λλεξαν· 
δρείας, Γ', άρ. 2, 8 w 9.) 

Άρyυράκη Ml,ov. Στiιν πανελλήνια Εκ-&εση λα'ίκΥjς χειροτεχνίας καί βιοτεχνίας. 

('Ελληνικ1) Δημιουργία, Ε', 55 w 60.) 
Βασιλeίοv Σπύρου. Τάσεις καί ρεύματα της ·νεώτερης έλληνικf]ς τέχνης. (Τέχνη, ΔΊ 

369-375.) 
Βeόvτη Άvαστ. Παλι& σπίτια της Ρόδου. Λαογραφικ1) μελέτη. Ρόδος 1950. Σελ. 41. 
Γιαλουeάκη Mav. Κρητικές άγιοyραφίες σ' ΆλεξανδρινΟ μοναστήρι, (Κρητική 

Έστία, ΒΊ τεϊίχ. 17, 11 w 12.) 
Ήλιάδοv Γεωρy. cH σημασία καί 1) άξία της Κυπριακfις λα'ίκfις τέχνης. (Κυπριακ& 

Γράμματα, ΙΕ', 352 w 360.) 
Κρανιδιώτη Νικ. ΤΟ ΝεοελληνικΟ ftέατρο. (Δελτίον ΈλληνικοU Πνευματικοίί Όμί· 

λου Κύπρου, περίοδος 19!9, 46- 56.) 
Κωvσταvτιvίδη 'Άρη. Τιi παλιiι Ά-&ηνα·ίκιi σπίτια. 'Α&ήνα 1950. Σελ. 62+100 είκ. 

καl σχεδ. 

Αάππα Τάκη. Φορεσιιi κι' Cfρματα σηlν 'Επανάσταση. (Νέα ~Εστία, 47, 430- 43!.) 
Λαύρα Άγyέλ.οv. Τα μουσικιi _Οργανα του λαοU μας. ('Ελληνικt) Δημιουργία, Ε', 

213- 215.) 
Μέγα Γ. Ζητήματα λα.ίκfις άρχιτεκτονικfjς. (Νέα 'Εστία, 47, 677- 681.) 
Μιχαη'λlδη Σόλ.. Σχέδιο σuγκριτικfjς μελέτης τfις λα'ίκfις μουσικής. (Κυπριακό Γράμ· 

ματα, ΙΕ', 24.6 • 248.) 
Ou'ι'anis Costαs. L'atmosphere de Mistra. (L'Hellenisme Contemporain, 1950, 

486- 489.) 
Πατριαeχέα Γ. Ίστορικfς είκόνες άπΟ τi] μεσαιωνικ1) Χαλκηδόνα. (Τέχνη, Δ', 329-

335, 380-386.) 
'ΙΙ Εξέλιξn τΥjς τέχνης ση) φορητi} βυζα\"tt'\'1). είκόνα. ("Εν-&; άν., 
415- 428, 455- 463.) 

Σοφοκλ.έοvς Θ. Α. 'Η Ελλη\'ικ1) καΙ χριστιανικ1) παράδοση σηΊ νεοελληνικ1) ζωi] καί 

τέχνη. (Κυπριακό Γράμματα, ΙΕ', 37-41.) 
ΣτvΛ.ιαvοiί Α. καi Ι. 'Η Γ#ννησις είς τιlς _τοιχογραφίας τώγ ΚυπριακόJν ναόJν. ('Ελ

ληνικη Κύπρος, Β', 10-11, 25.) 
Σωτηρίου Γ. Άνασκαφαί ε, .. τfj βασιλικΌ του δ.γίοu Δημητρίου Θεσσαλογίκης κατά 

τό Ετος 1949. (Πρακτικό "Λρχαιολ. Έταιρείας, 1950, 135 -144.) 
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Τζά{}α Κ. cΥδραϊ:οι ζωγράφοι: 'Ανδρέας Δ. Κριεζης, Νικόλαος Α. Βώκος. (ΤΟ 

.Μέλλον τfις 'Ύδρας, Ι', 220.) 
Χατζηδάκη Μαv6λη. Ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ;ι.αί {l Κρητικ1) ζωγραφική. (Κρη

τικCι Χρονικά, ΔΊ 371- 440.) 
Χατζημιχάλη Άyyελική'ς. cH φορεσιCι τfις Σουφλιώτισσας. (Άρχείον τοϊi Θρςι.κικοϋ 

λαογραφικοϋ καi. γλωσσικού -&ησαuροϋ, ΙΕΊ 209- 221.) 

> 

La sculρture sur bois. (L'Hellenisme Contemporain, 1950, 103-
139, 227 -244). I'Ανετυπό,~η είς σ. 58.1 
Γεωργίου Α. ΜέΎα: Ή έλληνικη οlκία.~Ή λαϊκ1i κατοικία τfjς 

Δωδεκανήσου. (Νέα Έστία, 47, 413- 419.) 
Ή λα'ί1οΊ τέχ;νη μέσα στα πενijντα χρόνια. ('Ένfi.'. α\',: 48, 280-286. 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ 1v!ΟΥΣΕΙΟΝ 

Κατό. τΟ Ετος 1950 τΟ :ΒυζαντινΟν Μουσείον έπλουτίσ&η διό. της άγοράς &.ξιο
λόγων άντικειμένων και ίδιαιτέρως φορητών είκό,•ων. Έκ τούτων σπουδαιότερα εΙ'\•αι: 

1) Όλόσωμος είκ<bν τής Θεοτόκου, τύπου Όδηγητρίας, πλαισιωμένη δι' Εγκολ

πίων προφητ&ν καί 6.γγέλων (1.13χ0,20 μ,) Ή εLκΟη• εlγαι μεταβυζαντι-.•Ί1 (17ου αί,) 

καλ:ης κρητικής τεχνοτροπίας. 

2) ΕίκcΟν τού άγίου Βασιλείο'υ έν προτομfi (0,31 χ0,20 μ.), &.νατολικης τέχνης. 
3) ΆντιμΊ]'\•σιον χρυσοποίκιλτο'' μετcΊ: της παραστάσεως τού Έ.πιταφίου ,,&ρ1]'\•ου 

(0,35χ1,31 μ.) 

4) Πήλινος λΊJχνος και μία μυρο&ψ,:η («εύλογία») μετα της παραστάσεως τού 

άγ. Μηνd.. 

Ή προστε-&εϊα α'ί.Ο·ουσα εLς η1ν άριστεριlν πτέρυγα τού Μουσείου Εμεινε κατά 

τΟ Ετος 1950 f1μιτελης, μ11 έπιτευχ.Οτίσης τής συνεχίσεως της πιστcδσεως έκ του σχε

δίου Μάρσαλ, κατηρτίσ-&η έν τούτοις εLς α'ί&ουσαν του κάτω.Ο-εν τοϋ μεγάρου της 

Διοικl')σεως ίσογείου άξιόλογος Βιβλιο&1lκη, περιλαμβάνουσα τό, σχε.τικα πρΟς τ1'1ν 

βυζα'\•τιν11'' τέχ-.•η'\' περιοδικα και ίκανό. Εργα της μεσαιωνικής τέχ'\•ης των Βαλκανι

κώγ λα&ν (Βουλγαρίας, Σερβίας καl. Ρουμανίας). 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΊΈΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝτrΝΩΝ 1v!ΝΗΜΕΙΩΝ 

ΎπΟ της {•πΟ η1ν διεύ'fi1Jνσιν τοϋ κα&ηγητου της Βυζαντινης τέχνης ε,. τφ Πα

νεπιστημίφ 'Α{}ιην&'\• τελούσης "Υπηρεσίας 'Αναστηλώσεως καl συντηρήσεως ίστορι· 

κών μ'\•ημείωγ, έξετελέσ{}ιησαν κατcΊ: τό 1950 αί -κάτω{J'ι έργασίαι έπl Βυζαντι-.•ό)ν μνη
μείων. 

1) Είς τό-ν έν "Α ρ τ u '\'αΟν τfjς Παρηγορητίσσης άνακατασκευάσ&η τ:b έλλείπον 

δγδοον σύστημα έπαλλΝ,ων κιόνω-.• στηρίξεως τού Τρούλλου, έξασφαλισ&είσης οϋτω 

της εUστα&είας τού κεντρικου -&όλου. 0/Επειτα κατεσκευάσ&η τΟ μέγα τρίλοβον πα· 

ρά{J·υρον της μέσης κόγχης του ίερου, Οπερ, καταστραφΕ'\' .πρΟ μακρου, είχε φραχ{J·ή 

μεταγενεστέρως, καταστήσαν οϋτω τό κυρίως βήμα σκοτεινόν. Κατό. τάς έργασίας 

της έκφράξεως ά'\•ευρέ&η ώραϊο-ν μαρμάρι'\•ον, διάτρητον, -&ωράκιον τού &.ρχικου 

τέμπλου του \'αου. Τέλος έκαfrαρίσ&ησαν τcΊ: ψηφιδωτό.. του Τρούλλου {Παντοκράτωρ 

καt προφηται) ά.πΟ των ελαιοχρωμάτων, δια τών όποίων είχογ, δηfrεγ, έπισκευασ&η 

και συμπληρωfΗϊ τφ 1864. Διά του γενομένου ύ.πΟ εtδικου σΊΙ'\•τηρητοϋ καλλιτέχ'\•ου 

τοϋ κ. Φ. Ζαχαριάδου κα&ορισμοϋ τούτου-τα ώρα ία ψηφιδωτά της Παρηγορητίσ

σης ανέκτησαν δλην τ11'\' άρχικήν των λαμπρότητα και ζωήν. 
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2) Του έν 'Ά ρ τ 11 ναού του Άγ. Βασιλείου ά-.·ω~ατασκευάσ-&η όλόκληρος ό 

βόρειος τοίχος, Οστις εΙχεν άποκ.λίνει τοσούτο'\' τ1ϊς κατακορύφου, ώστε ν~ άπειλfί 

άμεσον .πτό)σιν. 

3) Εtς τΟν βυζαντινΟν ναΟν της πόρτα- π α ν α γ ι α ς, .παρcΊ: τα τ ρ i Κ· 
κ α λ α, Οστις κατεκλύζετο ύπΟ τcΟν ύδάτων τοϋ Πορτα'ίκο~ ποταμου, κατεσκευάσθ·η· 
σαν προστατευτικδ. ffργα. 

4) Εtς τΟν ναΟν 'Α γ. Νικολάου τού Κασνίτζη έ-.• Καστοριrf έγέ· 

vετο στερέωσις και μερικ11 άναστ1]λωσις των τοίχων, έποπτείq, του έφόρου Σ. Πελε

κανίδου. 

5) Εtς 'Άγ. Δημήτριον Θεσσαλο-.•ίκης συνεχίσ&ησαν αί Εργασίαι 
άνακατασκευης της όρ{}ομαρμαρώσεως τcΟ'\• κιονοστοιχιών, άνασυνεκροτήi}η δ~ έπί· 

σης και ό τάφος του Άγίου. 

6) Εl.ς η1ν Νέα ν Μ ο ν ·11 ν τ η ς Χίο υ, έστερεώfrη δια της εiδικης ψηφω

τρίας Δδος "Ελλης Βο"t/,α τΟ ψηφιδωτΟν της Άναστάσεως. 

7) Εtς η1ν ίστορικ11ν μον11ν 'Α ρ καδί ο υ Κρ1]της έyέ'\•οντο διάφοροι f"πισκευαt 
εiς τΟν Πυλώνα καl τα κελλιά, πρΟς έπα'\•αφορcΊ:ν αύτών είς τ11ν άρχικijν μορφή·ν 

των, f\τις είχε σπουδαίως άλλοιω-&η διό. μεταyε'\•εστέρω'\• προσ&ηκ&ν. 
8) Εtς Λ ατσίδα ν Μεραμπέλλου Κρ1]της έπεσκευάσ&ησαν μεταβυζαντινοί. 

tι'\•ες να'tσκοι, τ&ν όποίων και αί τοιχογραφίαι έστερεώfrησαν ύπΟ τοϋ &.ρχιτεχνίτου 

τοϋ μουσείου Ήρακλείου Ζ. Κα,•άκη. 

9) Τής ίστορικης μονής τής 'Α γ. Λ α 1J ρ α ς Καλαβρύτων έπερατώ&η έφέτος ή 
άνοι~οδόμησις τής δυτικής πλευρctς, έπt τ1) βάσει σχεδίου τής ύπηρεσίας άναστηλώ· 

σεως προσαρμοσ&έντος πρΟς τΟν χαρακτήρα καl. τΟν ρυ{}·μΟν της Παλαιfις μονης. 

Ύπολείπεται ήδη ή έγκατάστασις της βιβλιο&1]κης καl τού μουσείου τfjς Μονης εi.ς 

επι τούτφ προβλεφ&είσας αί-&ούσας τής δυτικής πτέρυγος της μονΎjς. 

10) Είς τ1\\' Μο'\•Υjγ Φ α νερωμένη ς Σ α λ α μ ϊ ,, ο ς έκα{}·αρίσ-&ησαν διΟ. τοϋ 

κ. Φ. Ζαχαρίου, έποπτείq. του έφόρου κ. Μ. Χατζηδάκι, αί τοιχογραφίαι τού κα-&ό· 

λικου, tδίι;ι δε ό Πα'\'τοκράτωρ του τρούλλου. 

11) Άνακατασκευάσ{}η ή κεράμωσις του έν Άι& ή ν α ι ς ναού της Κ α π ν ι
κ α ρ έ α ς δι' εt.δικ&ν κεράμω-ν όμοίω'\' πρΟς τcΊ:ς παλαιάς. 

12) Τέλος οί έρραγισμένοι μαρμάρινοι κίονες τού βυζαντινού '\'αοϋ τής Μ ε· 

τ α μ ο ρ φ ώσεως Πλάκα ς 'Α & η ν ώ ν (Σωτείρας Κοττάκη) 6.ντικατεστάitησαν 

δια δύο νέων έξασφαλισ{}είσης οϋτω πλ1lρως τής εUστα&είας του μΝημείου. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗ1v!ΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α'} Τό ~ιστοeικόv Αεξικόv. 

Κατα τΟ 1950 ύπΟ τ6Jν συντακτ&γ του Ίστορικου Λεξικού ά'\•ασυ'\•ετάχ{}ιη και 
συνεπληρώ{)'η δια νέου ύλικοϋ 1) σειρά τ&ν {iρ{}ρωγ β λ ε φ αρίδα· βόλο ς, β ο· 

λ ο ύλλ α Μ β ο ρ δ ω '\'ά ρ ι ς, βροντά δ α. β ρ ω μάτι σ μα, γ ε'\''\' & -γ ε ρ ο '\'τό
π ι α σ μ α και γ ο μ α ρ ο i} έ μ ι · y ο υ β ί τ σ α. 

Πρός τούτοις άπεδελτιώ&ησαν ffγτυπα, πρΟ πάντων περιοδικ(i, καl χειρόγραφα 

της Γλωσσικής Έταιρείαςι του Λαογραφικου Άρχείου καl της Ί-Ιπειρωτικης 'Εται

ρείας Ά{}ιφ•Ο)ν, ΤΟ συγκομισ{}ιf:ν ίιλικόν, λημματογραφη&έν, συνεχω,ιεύ{}η με τΟ 
γενικΟν &~χε ίον. 
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Κατό. τΟ αυtο χρο·νικΟν διάστημα ή βιβλιο{),ήκη τoi.i Λεξικοϋ έπλουτίσitη δια 

νέω\' τόμων τίδν έξης περιοδικ&ν «'Αρχείου Πόντου» 1 «' Α<&ηνιiς», «Πλάτωνος», 
«Κυπριακων Σπουδών» και «Λαογραφίας» ώς και εργω"Ι' διαφόρω·ν λογίων καt τών 

κα-&ηγητών του Πανεπιστημίου κυρίω·ν Φ. Κουκουλέ, Ι~ Σταματά:-ωυ καl Ε. Κριαρα. 

β') Τδ ΜεοαιωyικΟv Άρχείον. 

Κατό. τΟ έτος 1950 τό ΜεσαιωνικΟν Άρχείον της Άκ.αδημίας Ά-&ην&ν έξηκο

λούfrησε η)ν άποδελτίωσιν κειμέ'Ι'ΟΟ\' καl έγγράφω'Ι' της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

έξ έπόψεως γλωσσικfjς 1 ίστορικfiς καί πραγματολογικης, 

Έπ' ίσης ηρχισε να καταρτίζη εύρετ1]ριον λημμάτων τοi:ί γλωσσικου 'Αρχείου 

πρΟς εύχερεστέραν λημματογράφησιν του άποδελτιουμένου ύλικου και πρΟς .προπα· 

ρασκευi]γ της μελλοντικης έκδόσεως ευρυτέρων δημοσιευμάτων του 'Αρχείου. 

ΠρΟς τούτοις δι • ύπομνήματός του πρΟς τi]ν • Ακαδημία ν • Α&ην(Ο'\• κατέστησε 

γνωστΟν δτι εΙ ναι· δυνατΟν να έπιδιώξη τi]ν συγκρότησι·ν α') χρονολογικών πι·νάκων 

τ&ν νεοελληνικών κειμένων της περιόδου 1204- 1669 καί β') Λεξικοii τ&ν λογοτεχ'\'ι

κ&ν καί Q.λλω'\' κειμένω'\' της αύτης περιόδου. 

Τ·fιν 5ην 'Ιουλίου 1950 απεχώρησε της Διευ&tjνσεως τoii 'Αρχείου ό Έμμα
·νουfιλ Κριαρϋ.ς 1 &νέλαβε δέ προσωρινό)ς τ-t)ν Διεύ&υνσιν ό συ,•τάκτης Πα'\•αγΗότης 

Πατριαρχέας. 

ΤΟ προσωπικΌν του • Αρχείου κατέγραψε καl έταξι,•όμησε τΟ δωρη&εν εtς η)ν 

'Ακαδημίαν πολύτιμον 'Αρχείον τoii Κωνσταντί,•ου Οίκονόμου του έξ Οίκονόμων καί 

τΟ Άρχείον τών Σοφοκλέους καί Στεφάνου Οίκονόμων. τα αρχεία ταiiτα παρεκά
λεσε τΟ ΜεσαιωνικΟν • Αρχεtον η)ν • Ακαδημία\' 1 ϊνα έγκρίνη τ1)ν όριστικ1)ν παραχώ
σιν εί.ς αύτό. 

Έν συνεχείc;ι.. ό προσωρινώς διευ&ύνων τας έργασίας τoii Άρχείου ύπέβαλεν είς 
τη γ 'Ακαδημίαν έ'κ4tεσιν περί του δυνατου της παρασκευής προδρόμου έκδόσεως του 

'0'\•ομαστικοii καί Τοπονομαστικου της Τουρκοκρατίας. 'Η προ.παρασκευ1) τfjς προ

δρόμου ταύτης Εκδόσεως &νταποκρίνεται πρΟς ταUς σκοποlις δι' οϋς tδρύ{)'η τΟ Με

σαιωγικΟν ΆρχείΟ'\' 1 ο'ίτινες ιiνεκοινώ{}·ησαν είς τΟ τρίτον διε-&νές συνέδριον τίlη• 
ΒυζαντινcΟ\1 σπουδ(ΟV εν , Α&Ί]ναις (Πρβλ. Πρακτικα σελ. 37) και εις τΟ τέταρτο\• 

Εν Σόφιι;ι. (Πρβλ. Πρακτικα σελ. 256). 
Δια την συγκρότησιν της προδρόμου ταύτης Εκδόσεως προτεί'\•ονται διάφορα 

μέτρα πρΟς χρησιμοποίησι'\' δλων Εκείνω'' τ&ν έπιστημονικών δυ,•άμεων, α'ίτινες εtναι 

δυνατΟ" ·να συντελέσωσι δια την &ρτιωτέραν σύνταξιν του εργου. 

Κατα τΟ ετος 1950 τέλος έδημοσιεύ&η ό δεύτερος τόμος της Έπετηρίδος του 
Μεσαιωνικού Άρχείου 1 f:γ συνεχείq.. δε έκτυποίiται καί ό τρίτος. 

y') ΤΟ 'Αρχείοv τ.fjs "Ι oτoρlas τοiί eΕλΑ.ηvικοϋ Δικαlοv. 

Αί Εργασία ι του 'Αρχείου της Ίστορίας τoii Έλληνικοii Δικαίου κατδ. τό Βτος 
1950 .περιεστράφησαν κυρίως είς έρεύνας εις τό. Γενικα • Αρχεία του Κράτους πρΟς 

συγκέγτρωσιν νομικών f:{}ίμων τ&ν χρό\•ων της Τουρκοκρατίας, ώς καί παλαιοτέρων. 
ΤΟ • Αρχεt:ον τοiiτο 1 άποδίδον προέχουσα ν 4tέσιν είς τα νοταριακα liγγραφα, ώς 
προσφέροντα .πλούσιον καί άπηκριβωμένον έ4tιμικ0\' ύλικόν 

1 
ΊΊσχολή{}η ίδιαιτέρως 

μέ αύτά. Έπειδ1) δέ πολλό. τών Εγγράφων τούτω'\' εύρίσκονται εLς ,χείρας ίδιωτ&\'1 
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άχρηστευμένα διfl τοiJς εtδιΧΟύς 1 ύλλ(ι. ;ω[ ~~ι·νδυνεύοντα '\'ό. ύ.φα-.•ισ{}νli'\' 1 έμερίμνησε 
διό. τ·ι)ν κατα τΟ δυνατόν άνεύρεσιν Χαl t1)V δημοσίευσίν τωγ, παραχωqf]σαν πρΟς 
τοVτο ι:'iρκετ0'1' μέρος της Έπετηρίδος 1:ου τον €τους 1950, 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Παρα η)'' μεγάλην ίlλάττωσt'\' του &ρι&μου τciJ\• ύπαλλ1]λων, συνετελέσftη ε,. 
τοίς Γε,•ικοlς 'Αρχείοις του Κράτους f1 ταξι,•όμησις του πλείστου μέρους του ιiρχείου 
Βλαχογιάννη καl ά\•τιμετωπίσ{}η Επιτυχώς πάσα 1) διοικητικη ίJπηρεσία &\•αφερομέ\•η 

είς τ1)'' καταγραφ1lν τών νέω\' προσκτημάτωγ, εiς τ1)ν ΒιβλιοiJ'Ί'ικην τ&\' Γ.Α.Κ. 
(σύνολον είσαγωγών Εκ δωρεcΟν καl αγορών βιβλία 162), είς τΟ Άναγνωστ1]ριο'' 

(σύνολον άναγ\'ωστών 278), εtς τό.ς έ,-τιftεωρΊlσεις τ&ν πρΟς καταστροφ1)ν 6.ρχείων 
τών δημοσίων ύπηρεσιcΟ\' 1 εtς τΟ,, liλεγχογ τών ε! ς ηlν &λλοδαπην έξαγομέ-νω·ν βιβλιο
{}ηκών κ.α. 

Λόγφ στενότητας στεγαστικοiί χώρου 1 {] ύπηρεσία περιέστη είς τt)ν δειηlν {f-έσι\' 
να μ1l δύναται να παραλάβυ παλαια καl πολύτιμα &ρχεlα τci)'\' διαφόρω\' <Υπουργείων, 
Ό ύπάρχων χώρος 1 &κατάλληλος f.νεκα της χαρτοψl}όρου ύγρασίας καί της f.λλεί· 
ψεως &ερισμοίi καl φωτισμου 1 ηί'ηρεπίσ{)·η εκ της πιστώσεως f.πισr.ευ&ν της 'Α:ι.αδη

μtας 'Αftηνώ'' διδ. μερικής τσιμεγτοστρcόσεως, ύδροχρωματισμοii, γε\•ικου ψεκασμοϋ 
δι' Εντομοκτό,•ου καί συνεχών 6.νατοπο&ετ1]σεω\• niJν Εγγράφω\'. 'Εκ τών πιστώσεων 
f]γοράσ{}ησαν άρχειο&ηκαί τι\'ες 1 '~Ί μείωσις δμως του σχετικοϋ ΚΟ\'δυλίου κατr!. τ(] 
οίκονομικΟν έτος 1950 ·1951 {]λάττωσε τό.ς δυνατότητας τοϋ ίδρύματος εLς τΟ κεφά

λαιον τοϋ τεχνικοϋ Εξοπλισμοϋ. ΔιΟ: δωρε&:ς τοϋ Unesco εlσ1Ίχ{}η εl.ς τό. Γ.Α.Κ. 
μηχάνημα 6Λ•αγνάJσεως μικροφίλμ. 

ΤΟ κεφάλαιον του προiiπολογισμοϋ 4,52 δια την άγοράγ ίστορικώ•• έγγράφω-ν 

καl. χειροyράφω'' Εμειώ&η έκ δέκα έκατομμυρ{ωv εt.ς πέγτε κατα τΟ οlκονομ. έτος 
1950 · 51 1 δι' δ μό\•ον μικραl &ρχειακαί συλλογαl δύνανται ν' Ο.γοράζωνται. Οϋτω, 

έγκρίσει τfις 'Επιτροπής τ6Jν Γ.Α.Κ. 1 11Υοράσ{}ησαν: 9 1'1πει.ρcοτικα εγγραφα (1813 · 
1868) 1 γράμμα τοϋ αότοκράτορος της Γερμανίας Καρόλου 6ου (1727) dντί.γραφον έπl 
κηρωτοii ύφάσματος, χειρόγραφος ίστορία τοϋ Έπαμ. Ι. Σταματιάδου «Βιογραφίαι 

τών <Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων τοϋ '0-&ωμαν. Κράτους» 1 κώδιξ έκκ.λησιαστικοϊi 
περιεχομέ,•ου του ΙΖ' 11 Ι Ι-Ι' αί. ΠρΟς τούτοις f.δωρΊl{}ησα-ν Η έπίσημα διατάγματα τοϋ 

βασιλέως Γεωργίου Α'ι καί τό tστορικΟν 6.ρχείο\' τοϋ μακεδονομάχου όπλαρχηγοϋ 

Τσόντου Βάρδα ύπΟ της 6.δελφης του Κ ας Έί.πίδος Χλαμπουτάκη. 

Δια bons de livres τού Unesco, διατε{}έ,•τωv {Ιπό του Γεν. Συμβουλίου Βιβλι

&ηκ&ν <Ελλάδος του Ύπουργείου Παιδείας, -tΊγοράσftησαν ί.στορικα καί ιiρχειακα 

βιβλία Εκ τoii Έξωτερικοϋ 1 Εν οίς καl. τΟ σπουδαίο'' περιοδικΟν Bibliotheque de 
lΌEcole des Cbartes, τόμοι τci)'\• έτ&\• 1900 ~-1948. 

Λόγφ οικονομι&ν 1 δεν κατέστη δυναη)1Ί έκπροσιόπησις της Έλλάδος εtς τΟ ε,, 

Παρισίοις συνελftΟν Α' Διεftνες Συνέδριον τcίJ\• Άρχείων 1 παρεσχέftησα\' f:γ τούτοις 

εντεii&ε\' πρΟς η)γ δργα\•ωτικΊ)ν έπιτροπΊ)ν του Συνεδρίου πάντα τα ζητη&έ,•τα στοιχεία. 

'Εκ τών :\ίονίμων Τοπικών 'Αρχείων λειτουργοϋν νυ,, τό. : Γορτυγίας, Δωδεκα· 
ν1Ίσου 1 'Ιονίου Γερουσίας 1 Κοζάνης, Κρ1lτης, Νriξου, Σπάρτης 1 Σπετσών 1 "Υδρας καΙ 
Χίου. τα του Αίγίου καl. Κυκλάδω'' (Σ·ύρου) δεν -i'jρξαντο λειτουργοiJνται, ~αρό. τας 
προσπα-θ·είας της ύπηρεσίας τ&ν Γ.Α.Κ τα ΤοπικcΊ. 'ΑρχεΤα Βεροίας και Ηπειρω· 

τικΟ,, παρα τfi Ζωσι.μαίι;ι Βιβλιοft1lκη ιiργουσι. 

Έπιτακτικ1) ύπάρχει ανάγκη ίδρ{•σεως του <Ιστορικου 'Αρχείου Μακεδονίας καL 

ΒΠΕΤΗΡΙ~ ΒΤΑΙΡΒIΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ .ΣΠΦΥΔΩΝ "Ετ~ Κ' 25 
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ΘρQκης, περt τοϋ &τσίου ύπεβλή{t>η i]δη ύπό της Έπιτροπijς τ&ν Γ.Α.Κ. πρότασις 
μετό. σχεδίου •νόμου είς τΟ ΎπουργεLον Παιδείας. 

Κατιi τό τρέχον Ετος μελετfi.ται f1 ϊ.δρυσις Μονίμου Τοπικοϋ • Αρχείου έν Πάτμφ 
έντΟς τής Βασιλικής καl Σταυροπηγιακης μονής του 'Ιωάν·νου Θεολόγου, έν 11, ώς 

γνωστόν, έκτΟς τ&·ν χειρογράφω''• κατάλογο'\' τών όποίων έδημοσίευσεν ό μακαρίτης 

Σακ.:ι.ελίων (1890), άπόκειται :-:αt μέγα πληf}ος χύδ-ην Εγγράφων έκκλησιαστικώ\', 

ίστοριχ(ϊ}'\' κ. α. 'Εν τη αύτfι η)σφ σc[>ζονται όγκώδεις άρχειακαt συλλογαί έν τφ δη

μοτικiρ καταστ1lματι ι~}ς έπίσης καl παρ' ίστορικαϊς οtκογε'\'είαις Πατμίων, (Δα'\•ιΎjλ 

Κεραμέως, Παγκ<όστα, Καλοίί κ.U:.) αί όπο!.αι έξεδ1lλωσαν τijγ έπι{t>υμίαν ·νό. κατα

{}έσουν τους ίσ"&ορικο\!ς 1}ησαυρούς των ε1.ς δημόσιο\• 'ίδρυμα. 'Ήδη ΊΊ iερά μονή 

Πάτμου μετεκάλεσε πρΟς τΟν σκο'"Ον τούτον τΟν Διευ-&υντΊ)'\' τών Γ.Α.Κ. κ. Έμμ. 

Πρωτοψάλτη\', δστις, Εγκοί.σει τοϋ Ύπουργείου Παιδείας, {}α μεταβfΊ είς Πάτμο\• δια 

\'α παρασκευάση πδ.σαν τΊ)'\' ιiπαιτουμέη1ν προεργασίαν δια η)\' Υδρυσιν iστορικοϋ 

ιiρχείου fγ τf: ί.ερQ- νfισφ. 

Κατόπt'\' :;ι;ροτάσεως τοϋ 'Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τΟ Ύπουργεϊο\' Παιδείας 

ιJ.πεφάσισε τ·ην μεταφορα·ν τοϋ Εν τφ ιiρχαιολογικφ μουσείφ Μυχό\'ου ιlρχείου ('\'οτα· 
ριακοl Κ(όδικες Μυκό\•ου κ λ.) εlς τΟ κατάστημα τι:ί)ν Γ .Α.Κ., €γ(}α ύπάρχει σημαγ

τικΟς &ρι&μΟς όμοίων κωδίκων προελtι·ό-γτωγ εκ της αι'ιτής \'11σου. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΚΛΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1950 

Κα τα τΟ €τος τούτο τΟ προσωπικΌ\• τοϋ Λαογραφικού 'Αρχεl.ου fγισχύ-&η δια 

τfjς τοπσθ>Ετήσεως τοϋ συντάκτου Κ. Ι:>ωμαίου καl δια της αποσπάσεως ε'ί.ς αUτΟ δύο 
μουσικΟJ\'1 τού Σπυρί,δ, Σκιαδαρέση καl Σπ. Περιστέρη κα{Ι·ηγητώ\• τής μουσικής εtς 

σχολεία της Λfέσης Έκπαιδεύσεως. Δια της &πασ;τάσεως ταύτης, κατέστη δυναη) ή 

€ναρξις τ(\Jν Εργασιών της προσηρτημένης είς τΟ 'Αρχείον Έ{}ν. Μουσικης Συλλογής. 
Χειρόγραφα εiσήχ{}ησαν εtς τΟ Άρχείο·ν fγ Ολφ 26 εκ σελ. 677, αί δΕ έργασίαι 

:;ι;εριεστράφησα'\' εtς τ1)ν συστηματικ1)ν κατάταξιν καl έπεξεργασίαν τών δημοτικώ\' 
Q,σμάτω\', τώ\' -!'αροψι(7)γ, τών μύ-&ων καl παραμυ{}ίων του έλληνικοίi λαού. Ούτω 

κατετάχ&ησαν ςiσματα μΕν 885, παροιμίαι δε 8402 καί Εμελετψ}ησαν τ' άκριτικό. 

(tσματα πρΟς έκλογ1)'' τιί:ιν καταλληλοτέρων διό. τό παρασκευαζόμενο\' &πάν{}ισμα 
παραλλαγων, (fJς καi 300 παραμύ-&ια της &νεκδότου συλλογης τοϋ ιlεψ'\'11στου Άδ. 
'Αδαμαντί.ου πρός κατάταξιν ε!.ς τΟν Κατάλογον τών έλλη''· παραμυiΗων. 

Κατδ. τΟ ετος τοϋτο έπερατώ-&η rΊ €κδοσις τ<!Jν Ζητημάτων της Έλλη\'. Λαο· 
γραφί.ας, τό)ν ιi'\.•αφερομένω\' ε!.ς τι)ν λα'ίκήν λατρείαν, μαγεία'\• 1 μα\'t"ιΚ1!Jν, ι:J.στρολο
γίαν, μετεωρολογίαν καl δημώδη !.ατριχ1lν. Ταύτα, συνταχ'Ι}έγτα ύπό τού Διευ{}υ-ντού 

τοϋ 'Αρχείου πρΟς κα{/--οδΊlγησι\• τών συλλογέω\' λαογραφικijς ύλης, παρέχουν σαφij 
ύποτύπωσιν τώ·ν 'itεμάτων τijς λαογραφ. Ερεύ'\.•ης, διευκριγουμένων δια τijς παρα<Ιtέ

σεως χαρακτηριστικώ'' παραδειγμάτωγ, Προσέτι έπερατώ<&η ή €r.δοσις τοϋ Γ' τόμου 

τijς Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφ. Άρχείου, περιέχοντος έργασίας του &κ.αδημα'ίκοiί Κ, 

Μαλτέζου, τοϋ Διευ-&υντου καl τώ" συ,•τακτώ\' Μ. Ίωα'''οίδου καl Γ. Σπυριδάκη. 
ΤΟ Ε.τος τούτο είδε έγκαινιαζόμενον τΟ f.ργον τijς περισυλλογijς καί διασό)σεως 

τών δημωδών μελφδιών του έλληνικοϋ λαοϋ, τό όποίον άπό τοiί ετους 1914 είχεν 
δ.νατε{J>ij ύπΟ τijς Πολιτείας ε!.ς ηlγ ίδρυ&εtσαγ δια τοiί νόμου 432 'Ε{}ν, Μουσ. 

Συλλοyιl\'. Αϋτη είχε μεν συγχωνευ-&η διCι. τοϋ &πΟ 14 Μαρτίου 1927 Διατάγματος 

Εlδ1\σεις 38ϊ 

εLς τΟ Λαογραφικόν • ΑρχείΟ\' &λλ', έλλείψει εlδικ.ευμένου εtς τΊ)\' μουσικολογία\' aρο

σωπtκοϋ, δεν ήδυνή{}η να λειτουργήσυ. 
Συμφώνως πρΟς τΟ συνταχ-&Εν ύπΟ τοϋ Διευ&υντοϋ του 'Αρχείου πρόγραμμα προ

καταρκτικι:ίJ\' έργασιώ\', κατηρτίσ&η γενικΌς βιβλιογραφικ.Ος Υ.:ατάλογος μουσικης λαο· 

γραφίας, ϋλη δε μοuσικ.1) ιlπεδελτιώ-&η έκ μουσικών περιοδικών καl Ε\•τύπων συλλο
γών. Οϋτως &πεδελτιόJ-&ησα'\.' δι' άγτιγραφης μουσικίϊ)ν καl ποιητικ{\Jν κειμένων ύπΟ 

μΕν τοϋ Σπυρ. Σκιαδαρέση εις τη" Ε-Uρωπα'ίκΊ)'\' μουσικ1lν γραφ1l\' 179 Q.σματα, ύπΟ 
δε του Σπυρ. Περιστέρη εrς τή,, βυζαντινήν παρασ1Jμαντικ-ήν 398 ζtσματα. 

'Εκ παραλλ.Νωυ τό προσωπικόγ τής 'Ε{}ν. Μουσ. Συλλογης ιlπετύπωσε Ε.-τl. 23 
δίσκων 26 Ποντιακά, 24 Σt'νασίτtκα καl 18 Φλογητινά τραγούδια. 

Ή ιiπαρχ-ή Εγένετο, οί. δ' οίωνοl είναι α'ίσιοι, παρέχοντες τtl"' fλπίδα, αν ένι

σχυ-&ij τΟ > ΑρχεΙον οtκονομικως εiς τΊ)ν ε .. •έργειαν άποστολώ'V τοϋ προσωπικού εις 

τCι.ς έπαρχίας καl τCι.ς νήσους τής Έλλάδος, Οτι {}ό. δυνη{}ft καΙ. τfιγ τελευταία\' ταύ
τη\' ώρα\' να περισυλλέξη καί περισώσυ έκ τijς φ{}ορaς τdς δημώδεις μελφδίας του 

ήμετέρου λαου. 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1950 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Κύριοι έταίροι, 

"'Οπως καl κατό. τα τελευταία Ετη, ούτω καl κατ& διαρρεύσαν, τΟ Δ Συμ

βούλιον της 1iμετέρας Έταιρείας ίδιαιτέραν κατέβαλε προσπάθ-ειαν πρΟς 

δημοσίευσιν τοϋ είκοστοi:i τόμου τiiς ~Επετηρίδας της, τoiHt' δπερ καl κατώρ

i7ωσε, παρCι πάσας τ<iς παρουσιασ{tείσας δυσκολίας, χάρις ε'ίς τε τ1lν Ενίσχυ

σιν της Παγκείου ~Επιτροπfjς, τοϋ δ1)μου ~Α1tηναίων καl τής Τραπέζης τΥiς 

.Ελλάδος, δι~ Ύιν Επικουρίαν 1l ·εταιρεία -&ερμώς εl1χαριστεί τα εlρημένα 

Iδρύματα καt τον δijμον ΆiJηναίων. 

~Αλη{}Ες εί.ναι δτι ή δημοσί.ευσις τοϊi τόμου τούτου, οiSτινος 1'Ί τιμη 

ηlιξtlιΊ·η ενεκα τfjς μεγάλης UπερτιμΊlσεως ωϊi τυπσγραφικοϋ χάρτου καl τών 

τυπωτικών, Εβράδυνέ πως, τοϋτο δΕ προfjλ&ε λόγφ τfjς δυσχερείας προμη

-&είας τοίi χάρτου. 

Κατα τΥιν τρίτην • Απριλίου ε.ε. συγκροτείται έv ΠαλέρμCQ της Σικελίας, 

τΟ δγδοον διε-&νΕς ΒυζαντινολογικΟν συνέδριον, είς τΟ Οποίον, κληι1·είσα, -&α 

μετάσχη καl ή 'Ι']μετέρα Έταιρεία &ποστέΗουσα ώς &ντιπρόσωπόν της τΟν 
γενικΟν γραμματέα της κύριον Φαίδωνα Κουκουλέν, δστις Ηα κάμη καl σχε

τικΥιν &νακοίνωσιν. 

Ή ~Εταιρεία ήμών δια τοίi κυρίου Προέδρου καt τοίi γενικού Γραμ

ματέως της εύχαρίστως μετέσχε του έορτασμοίi τfiς δγδοηκοvταετηρίδος του 

γεραροίi Φιλολογικοίi Συλλόγου Παρνασσού, τα δέοντα εUχηίtείσα, δια 

γράμματος δΕ συνεχάρη καl τΟν έ=τίτιμον έταίρον αύτΥ)ς κα{}ηγηηlν Henri 
Grι:§goire nlv τεσσαρακονταετηρίδα τfjς κα-&ηγεσίας του έορτάζοντα. 

~Η άδυσώπητος καl βάσκανος μοίρα επληξε καl κατα τΟ διαρρεύσαν 

ετος τiιν Έταιρείαν ϊ'Ίμών &ποσπάσασα έκ τών κόλπων της έκλεκτα καl προσ
φιλij μέλη της. 

Οϋτως &πfiλ-&εν εLς τΥιν αίωνιότητα δ έπl μακρCt. ετη έκ τών μελών τοϋ 

Δ. Συμβουλίου τη; &είμνηστος Μιχαi]λ Βολονάκις. 

ΟΟτος, &ν1Ίκων είς τΥιν γενε&ν τών μαilητώv τοίi &οιδίμου Κωνσταντίνου 

Κόvτου, f\τις έμελέτησε ;ωl κατενόησε τf)ν &ξίαν τών ~Ελληνικών γραμμάτων 

Τα ltπO τοϋ Δ. Συμβουλίου τ}Ίς Έταιρείας κατό: τΟ 195ό πεπραγμένα 389 

καl τού <Ελληνικού πολιτισμοϋ καl &μφιλαφούς παιδείας κάτοχος πολυτίμους 

παρέσχεν ε'tς τf)v έκπαίδευσιν ύπηρεσίας ώς γυμνασιάρχης Εν Κύπρφ, καl 
είτα έν Ά-&1lναις καt ώς γενικΟς γραμματεUς τού <Υπουργείου τfjς Παι
δείας. 01Jδ' ~πi'jρξε μικροτέρα η συμβολή του ε!ς τ}]ν μόρφωσιν τi'jς φοιτώ
σης νεολαίας δια τfίς &πΟ τfjς Πανεπιστημιαχfίς Εδρας εύδοκίμου διδασκα
λίας του. Καίτοι δ &είμνηστος κατηνάλισκε μέγα μέρος τfις δραστηριότητός 
του δι" έ-&vικοUς άγώνας καl μάλιστα δια τιlv &πελευ\1έρωσιν τfiς Δωδεκα

νήσου, δι" Ίlv μακρας καl έπιμόνους κατέβαλλε προσπαftείας, καl llv ηύτύ~ 
χησε να 'ίδη έλευ&έραν, εϋρισκεν Εν τούτοις εUκαιρίαν να καταγίνεται καl μΕ 
έπιστημονικCt.ς έρεύνας, ών καρποl πρόχεινται διάφορα ΕπιστημονικΟ. αύτοϋ 
Εργα. Άρκεί να &ναφέρωμεν τΟ Εργον του περl τfις Σαλαμίνας τfiς Κύπρου 
δια τών αίώνων, τfιν μελέτην του περt της ίστορίας τοϋ έορτασμοϋ τfις πρώτης 
τοϋ Ετους, ηlv ε'tς τρίτην έπηυξημένην Εκδοσιν δημοσιευ&είσαν &γωγην τοϋ 
πολίτου, το Άyγλιστl έκδο{}kν βιβλίον του ~πο τον τίτλον The Island of 

Roses and l1er eleven Sisters, or tl1e Dodecanese καl τΟ τελευταίον Εργον 
του, t}τοι τ)-ιν Βυζαντινiιν ίστορίαν, 11τις &ποτελεί τμfiμα τΥ)ς παγκοσμίου 
ίστορίας του, ην είχε συγγράψει καl τϊlν δημοσίευσιν τfjς όποίας δΕν ηύτύ· 

χησε ν& 'ίδη. 
"Η fμιετέρα "Εταιρεία &γήρω δα διατηρήσu &νάμνησιν τοίi φιλοπάτρι

δος &νδρός, τού ε1Jσυνειδ1lτου έπισηlμονος καl τοϊι άγα-θου συνεργάτου. 
Πολύτιμος Εταίρος, ό Βασίλειος Φάβης, Εξέλιπε τfiς συγγενείας ϊiμών. 

cO &νηρ ούrος ώς ΕκπαιδευτικΌς λειτουργός, έπl μακρcl Ετη συντάκτης τοίi 

ίστοριχοϋ λεξικού τiϊς "Ελληνικfις γλώσσης καl τέλος 0)ς ΠανεπιστημιακΌς 
διδάσχαλας παρέσχε πολυτίμους ύπηρεσίας ε'tς την πολιτείαν καl τilν σπου· 
δάζουσαν νεολα(αν, ούχl μικροτέρας δΕ καl είς nlv Έλληνικf)ν έπιστήμην. 
Πρigος τΟν χαρακτfjρα καt &μνησίκακος, μη τυχιl>ν, δυστυχώς, 0)ς ϋ.λλοι, 
έγκαίρως τfις προστασίας τών ίσ'χυρών, κατώρ{Jωσε δια τΥ)ς ίκανότητός του 
να ύπερπηδήσu πάντα τα παρουσιασ{tέντα έμπόδια, τα όποία ύπfιρξαv συνεχfι 
καl πολλά, καt να &ναδειχ-&fi έν τϋ χορείq. τών Έλλήνων Επιστημόνων δια 
τfίς έπιμελείας καt δξυνοίας του καl τfις βα{}·είας γνώσεως τών <Ελλ1lνων 
συγγραφέων καl τού "'Ελληνος κα\1" δλου λόγου. Γνώμονα κατα πάντα- τΟν 
έπιστημονικόν του βίον εσχε τf)v &γάπην του πρΟς τα Έλληνικα γράμματα 
χαt τiιν πίστιν του πρΟς την παράδοσιν, &ρετάς, ας διακρίνει τις δι • δλων 
τών Επιστημονικών του Εργων. 

Πεπεισμένος δτι, ϊνα τις είναι ϋ.ξιος τοίi ονοματός του Επιστ1lμων 
€πρεπε να εχη εύρείαν γνώσιν τών Έλλήνων συγγραφέων, ·να -&εωρϋ δΕ ώς 
ένιαίον καl &διάσπαστον δλον τiιν ίστορίαν καl έξέλιξιν τοϋ "Ελληνισμού, 
VπΟ τΟ πνεύμα αύτΟ συνέγραψε τ&ς μελέτας του, ας διακρίνει πρωτοτυπία 
καl δι~ ών πάντοτε προσέφερε νέον τι. 

Πολλαt τών διατριβών του αναφέρονται ε!ς ζητήματα yλωσσικa με τiιν 



ΤΟ: ύπΟ τυϋ Δ. Συμβουλίου τiΊς Έταιρείας κατCι τΟ 1950 πεπραγμένα 

άρχαίαν, ηlν Βυζαντινfιν καl νεοελληνικi)ν περίοδον σχετιζόμενα, Ενιαι ·δΕ 
καl μΕ {}έματα ίδιαιτέρως t<lς Βυζαντινας σπουδ&ς Ενδιαφέροντα &ς είναι 

αί έπανειλημμέναι συμβολαί του εl.ς τΟν "Ησύχιον I τΟ χα τα την Βυζαντινi)ν 

περίοδον κατα τi)ν μνηστείαν ύπΟ του μνηστΥ}ρος διδόμενον φίλημα &ς καl 
ή δια τΟ άκάπνιστον μέλι μελέτη του. 

Δια τοίJ ι9·ανάτου τοϋ Βασιλείου Φάβη ή ήμετέρα Έταιρε·ία άπώλεσε 
ΕχλεκτΟν συνεργάτην καl ή έπιστήμη ότρηρΟν {}εράποντα. 

ΙVΙετd τΟν Βολονάκιν χαl τΟν Φάβην εσχομεν τΟ άτύχημα να χάσω μεν και 

τΟν έν Κύπρφ άντεπεστέλλοντα fιμώv έταίρον dείμνηστον Λοfζον Φιλίππου, 
dνδρα Οστις σημαντικωτάτας παρέσχεν ύπηρεσίας ε'ίς ηlν γενέτειράν του 

νfjσον μετέχων έκ τών πρώτων εl.ς πάσαν Εν αϋτfj Εihιικήν, κοινωνικiιν καl 
έκπαιδευτικiιν κίνησιν. Ούδ~ ύπfίρξε μικροτέρα ή ύπΕρ τfjς Επιστήμης συμ

βολή του. Δια τοϋ περιοδικοϋ του Πάφος, δπερ έπl δεκαετίαν έξέδιδε καl 
Εν ψ, πλην fiλkων, Εδημοσίευσε διάφορα ίστορικCι καl άρχαιολογικΟ: fiρ{}ρα 
περl Κύπρου, καl tδίq: ττjς Πάφου, προ1lγαγε τ&ς περl τi)ν Κύπρον μελέ

τας. 'Αξιόλογος ε1ναι iΊ είς δύο τόμους περl τών 'Ελληνικών γραμμάτων 
Εν. Κύπρφ Επι Τουρκοκρατίας δημοσιευ{}είσα μελέτη του, συμπλήρωμα 
της όποίας είναι ή βραβευ{}είσα καl μ1l δημοσιευitείσα, δυστυχώς, Ετέρα 

διατριβή του περl τiϊς Εκκλησίας τfiς Κύπρου 8πl Τουρκοκρατίας. Εl.ς τα 
Εργα ταϋτα δέον να προστεi1fj ό ύπ~ αUτοϋ έκδο{}εlς όδηγΟς τfiς Πάφου καl 
1'1 Έστορία ττjς μονfiς Χρυσορρογιατίqσης, Lνα ϋ.λλα μικρότερα Εργα του 
παραλίπωμεν. 

Ό μεταστας ύπf}ρξtν cίς τών πνευματικωτέρων άνδρών τfiς Κύπρου 
&ξιολόγους είς τi]ν πατρίδα του προσενεγκων ύπηρεσίας, δι" δ ή &πό)λειd 
του έπl μαχρΟν -&α είναι α'ίσ6ητ1) --Εν Κύπρφ. 

ΥLΟς του έπl Ετ.η διατελέσαντος προέδρου τfiς ήμετέρας <Εταιρείας, 
άειμνtlστου Παναγιώτου Καλογεροπούλλου, ό Διονύσιος Καλογερόπουλλοc 
&vi)ρ άγα{}Ος μετ' Ενδιαφέροντος παρακολου{}ών τΟ Εργον αUτfjς καl προ{}~: 
μως πάνυ η]ν προσωπικήν του προσφέρων συμβολl]ν ώς μέλος τijς έξελεγ· 
κτικfjς έπιτροπf]ς, &vηρ μεrα ζήλου -&εραπεύσας τΙιν έπιστ11μην και διαφό~ 
ρους δημοσιεύσας μελέrας τ&ς Οποίας διακρίνει πλουσία βιβλιογραφία, προώ

ρως Εξέλιπε τΟν βίον Clφατον λύπην προξεvήσας εiς τους γνωρίσαντας τΟν 
1lρεμον αύτοϋ χαρακτfiρα χαl τήν προσπά&ειάν του να φανf] χρήσιμος πρΟς 
πάντα τfιν συμβολi)ν αύτοϋ ζητούντα. 

Τέλος μετa μεγάλης λύπης έστεφ]θημεν χρηστού καl παλαιού τijς Έται· 
ρείας μέλους, του Στυλιανου Καντζιλιέρη ώς καl τijς &σιδίμου "Αμαλίας 
~Οκτωράτουι flτις .μέχρι τών τελευταίων της στιγμών ίδιαιτέρως Ενδιεφέρετο 
διι:Χ τi)ν cΕταιρείαν fJμώv, ύπΕρ ττjς προαγωγης τοϋ f:ργου καl τοϋ σκοποϋ 
της όποίας &όχνως είργάζετο. 

Βα~ύτατα -6λιβόμενοι δια τi)ν άπώλειαν τών προσφιλών 1iμών έταίρων 1 

.. 
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εUχόμεδα ϊνα είναι Ελαφρα ή καλύψασα αVτοUς γη. "Η &νάμνησίς των {}U. 

παραμένη παρ~ 1lμίν άγήρως. 

~Εφαρμόζουσα ή CΕταιρεία τΟ Εκλα"ίκευτικΟν αϋτfiς πρόγραμμα, εχαμε 

καl κατ<'< το 1950, δι' έταίρων της, σειρι'ιν διαλέξεων ε!ς διάφορα Βυ· 

ζαντινCι iJέματα άναφερομένωv. Οϋτως ό Φ α ί δ ω ν Κ ο υ κ ο υ λ Ε ς 
&.νεκοίνωσε διήγημά του Βυζαντινf}ς ύπο{}έσεως ύπΟ τΟν τίτλον ό Νικη

φόρος, ό αUτΟς δ~ &μίλησε καl περl τοϊi -&εάτρσυ κατα τοUς ΒυζαντινοUς 

χρόνους, ό Σάββα ς Π α π α δ ό π ο υ λ λ ο ς διέλαβε περl Γρηγορίου 

τοϋ Ναζιαvζηνοϋ ώς {}εολόγου, ό Ν ι κ ό λ α ο ς Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ λ ο ς 

περl τijς Βυζαντινijς τέχνης έν τ<(> Αtγαίψ, ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Μ έ γ α ς περl 
τijς Βυζαντινijς λαογραφίας, ό Ά ν α σ τάσι ο ς Ό ρ λ ά ν δ ο ς περl Μεγά

λου 'Αλεξάνδρου είς ηlν μεσαιωνικ1lν τέχνην τfίς ~Ανατολίiς καl τrjς Δύσεως, 

ό Π α ν α γ ι ώ τ η ς Τ ρ ε μ π έ λ α ς περl τού ~ Ακα{Ηστου ϋμνου καl 

τών προγενεστέρων αύτοίi κοντακίων, ό Ν ι κ ό λ α ο ς Τ ω μ α δ ά κ η ς 

περι τού δημοτικού στοιχείου είς τf)ν ποίησιν τοϋ Ρωμανοϋ καl ό ~Α λ έ
ξ α ν δ ρ ο ς Μ α ρ γ α ρ ι τόπο υ λ λ ο ς περl τijς έκκλησιαστικijς l]μό'ν μου

σικfίς. 
~Εκ παραλλήλου πρΟς τας διαλέξεις Εγένοντο και έπιστημονικαl έκδρομαί, 

Εξ ι'δν μία κατα τΟ Πάσχα είς Μυστράν, περi τf}ς ίστορίας καl των μνημείων 

τοϊi Οποίου ώμίλησεν ό ήμέτερος πρόεδρος κύριος Παναγιώτης Πουλίτσας. 

Δευτέρα έκδρομf) έγένετο εl.ς nlν περίπυστον Εν Πάτμφ βασιλικi)ν μον1lν 
άγίου ~Ιωάννου τοϋ Θεολόγου εν-&α εlπε τα δέοντα δ Εκ τ(Ον 1)μετέρων 

Εταίρ~v κύριο; Παναγιώτη; Κρητικό;, του διευ&υντοϋ τiϊς Εν τfi ν1lσφ 
Πατμιάδος Σχολής πανοσιολογιωτάτου Μελετίου Γαλανοπούλλου ε1Jαρεστη

{}έντος να όμιλήσu περl του άγίου ~Ιωάννου του Θεολόγου καl τής έν 1ίl 
ηlσύ) δράσεως αUτουι τρίτη εlς nlν Κρωπίαν τ}iς 'Αττικr]ς, δπου κατα 
τf)ν 29ην Μα"ίου έτελέσ{}η τΟ έηlσιον τfjς "Εταιρείας έπl τ·ίl άλώσει μνημό
συνον ύπΕ:ρ Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου χαl τcΟν μετ' αUτοίJ συναγωvι

σαμένων καl πεσόντων, τΟν προσήκοντα λόγον είπόντος τοϋ 1)μετέρου έταίρου 

Εύστρατίου Καλαντζ1j. 
Καl εtς τα τρία tαυτα μέρη οί Εκδρομείς ιlμών ετυχον πρόφρονος ύποδο· 

χ ης, δι' δ καi1iϊκον αύτfις -θ·εωρεί ή "Εταιρεία καl &π Ο του χώρου τούτου 
{}·ερμώς να εϋχαρισπlση τους κατοίκους καl τ&ς άρχUς της Σπάρτης, καl ίδίQ 
τΟν έν τύ πόλει ταύτη έπιμεληηlν άρχαιοτήτων κύριον Δημ1lτριον ΛαμπρινΟν 
ώς καl τΟν λόγιον δικηγόρον ~Η λίαν Σγουπάκον I τΟν 1lγούμε\'ΟV και το-Uς 
άδελφοUς τliς Εν Πάτμφ ίεράς μονfjς άγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου ώς καl 
τΟν δΊlμαρχον καl τους κατοίκους Κρωπίας δια τας έπιδαψιλευ&είσας περι

ποιήσεις. Τετάρτη τέλος έκδρομfι έγένετο εlς Σούνιον εν&·α περl ·τfις lστορίας 
καl των μνημείων του τόπου ΟΟμίλησεν ό &ρχαιολόγος κύριος Μάρκελλος 

Μιτσός . 
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Κατ& τΟ διαρρεϋσαν Ετος διετηρ1iσαμεν τΥ}ν Επιστημονικ1)ν ήμών έπαφ1)ν 

μΕ t(Χ ξένα έπιστημονικU ίδρύματα μετU τών δημοσιε-υμά~ων τών όποίων 
dντηλλάξαμεν η)ν ·fιμετέραv Έπετηρίδα. 

Νέα τακτικα μέλη κατU τΟ 1950 Ενεγράφησαν ε'ίκοσι καt δύο~ δύο dvτε
πεστέλλοντα καl εν d.Jνομάσ{}η έπίτιμον, ό έν Παρισίοις και1ηγητης έν τίί 
Σορβόννη κύριος Ροδόλφος Guilland. 

Οί έv Κωνσταντιντινουπόλει καλοl 'fe)μών Εταίροι μετU dγαστοϋ ζήλου 
-&εραπεύοντες τ&ς ΒυζαντινCχς σπο-υδCχς έπανειλημμένως 1)λ&ον είς έπικοινω

νίαν μετα τfjς cΕταιρείας μετα πίστεως τοUς σκοποiJς αύτflς ύποβοηι'}οϋντες 
καl δια τών δημοσιευμάτων α\Jτών προάγοντες. 

'Η εν τi;Ί Παvεπιστημίφ βιβλιοι~ι]κη του αειμνήστου Βασιλείου Μυστα
κίδου έλειτούργησε κανονικώς πολλών τών ήμετέρων έταίρων, αηα καl 
ϋ.λλων λογίων Ενδιαφερομένων δι& τα Βυζαντινά, χρησι_μοποιησάντων τά τε 
βιβλία κα\ τct χειρόγραφα τοu δωρητού. 

τα οίκονομικα τi)ς CΕταιρείας, παρ& πάσας τας εκ τών περιστάσεων 

δυσκολίας~ χάρις είς τΟ Ενδιαφέρον καl η)ν προ{}υμίαν τών Εταίρων, οϊτινες 
τακτικώς κατέβαλον ηΊν συνδρομ1iν των ά)ς καl είς ηlν Ενίσχυσιν, ής &νωτέρω 

έμν1iσ-&ημεν~ δυνάμε{}α να ε'ίπωμεν Οτι εύρίσκονται είς καλfιν κατάστασιν~ 
ή όποία ας έλπίσωμεν δτι 3& καλυτερεύση είς τΟ προσεχες μέλλον. 

~Ο ταμίας 1lμών κύριος Γεώργιος l\1ανσόλας {}·' δνακοινώση ύμίν τΟν 
ίσολογισμΟν τοϋ παρελθόντος ετους ώς καl τΟν προϋπολογισμΟν του τρέχον
τος~ 1l έξελεκτικ1) δ' έπιτροπ1) {t' &ναγνώση ύμίν τfιν Εκ{}εσιν της, καc\}' 11ν 

πάντα τα βιβλία καl δικαιολογητικα εύρέ&ησαν Εν &πολύτcρ τάξει, χάρις είς 
η)ν &κρίβειαν καl τΟν ζfιλον του έκ τών έταίρων ημών κυρίου Θεοδώρου 
Γ αλάνη. 

Ή οίκονομιχ1l διαχείρισις τfiς Έταιρείας κατα τΟ 1950 παρουσίασεν 
εfJχάριστα αποτελέσματα. 

ΤΟ σύνολον τών ταμειακών είσπράξεων δι" όλόκληρον τΟ ετος συνεπο
σώf1η ε\ς δραχμdς 36.833.600, το δε σύνολον των πληρωμων i!φf1ασεν ε\ς 
δραχμι1ς 34.994.600, άφέ-{}η ο{Jτω ·-δπόλοιπον μετρητών εlς νέον δραχμαi 
1.839.000. 

Το σύνολον των έσόδων &νijλf1εν ε\ς δραχμaς 35.284.976, το δε σύνολον 
των εξόδων εις δραχμaς 3.300.600. 

Tct ρευστu διαf1έσιμα του ταμείου είναι δραχμαl 11.839.000 ε!ς με
τρητ& καl καταθ·έσεις είς τΥη• Έ{}νικiιν Τράπεζαν τiϊς <Ελλάδος. 

Είς U.λλας σελίδας τfiς παρούσης Έπετηρίδος δημοσιεύομεν τΟν γενικΟν 
lσολογισμΟν τfίς ημετέρας "Εταιρείας δια τΟ ετος 1950. 

Ταύτα, φίλοι έταίροι, τct κατct το 1950 ύπο του Δ. Συμβουλίο·υ τijς 
ήμετέρας "Εταιρείας πεπραγμένα. ΊΌίiτο, πρΟς ποικίλας άντιπαλαίσαν δυσχε~ 
ρείας, επραξε τΟ κατα δύναμιν κατορθώσαν ν' άντlπροσωπευθϋ εLς τΟν έπι~ 

Τα {,πΟ ~οϋ Δ. Συμβουλίου τljς Έταιρείας κατα τΟ 1950 πεπ'?~ΥJ:l~~να _ 393 

στημονικον Βυζαντινον στίβον το ήμέτερον Ι!f1νος διct τijς έκδόσεως τijς Έπε
τηρίδος της καl πρόΚ-αλέίJαν ύπΕρ τοϋ ΒυζαVτινοϋ κόσμου τΟ Ενδιαφέρον τοϋ 
εUρυτέρου κοινοϋ δια τών έκδρομών καl διαλέξεων τiiς "Εταιρείας. 

την πρΟς ύμάς λογοδοσίαν του κλείει μΕ η)ν εκφρασιν της Ελπίδος Οτι 

τάχ' ϋ.μεινον Εσσετ' αϋριον. 
Ό Πρόεδρος 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

·ο ΓραμματεUς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙiΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Taμε'tov 

Μετρητι:l ύπόλοιπον κατcΊ. τι'ιν 31/12ιΊ950 

ΈfJ.νικη Τράπεζα τής •Ελλάδος 

Λ/σμός κατα-&έσεων εlς δψt'\' 

ΠαλαιΟν ύπόλοιπον (Ε:κμηδενισ{Η:ν) Δρχ. 187.553 

Xeεώyeaφa 
Τό. φuλασσόμεvα παρι:J. τfj Έ-&νικfι Τραχέζη τής Έλλά~ 

δος (συμβατικ+ι &ξία) 

• Επετηeίδεg 
• Αξία δια-&εσίμων Σωμάτων "Επετηρίδων κλπ. "Εταιρsίας 

ΔΡΧ. 

1.839.000 

10.000.000 
1 

25 

Βυζαντινών Σπουδών 50.000.000 

Αevκώματα 

Άξία Λευκωμάτων της 'Εταιρείας (συμβατικ1Ί &ξία) 

2ήματα 

Άξία δια-&εσίμων Σημάτων τfις Έταιρείας 

(κονκάρδες) 

'Έπιπλα Γραφείου , 

Βιβλιο1J.ήκη 

Διάφορα Συγγράμματα 

Ύλικd: διάφοea 

Τσιγκογραφήματα ( cliches), πλάκες κλπ. 

» 

50.0CO 

350 

5.000 

50.000 

I ., .:::: 
ΕΞΟΔΑ (Δοϋναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γεvικά Uξοδα δ'αχειρlσεως 

.Mισftoi καί &μοιβαl 

Διάφορα Εξοδα . 

Προμ.ήiJ.ειαι 

Δρχ. 1.300.000 
" 1.076.600 

Ποσα πληρω&έντα δι' εlσπρακτρα σuνδρομόΊν κλπ. 

Μεταφερόμενα πρΟς Επαύξησιν τοίί Κεφαλαίου 

Ύπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καl Ζημίαι εlς Νέον 

2.376.600 

954.000 
30.000.000 

1.951.376 

35.284.976 

τΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΡΙΟΥ 1950 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1950 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 

ΚεφάΛαιον 

ΤΟ σχηματισι'Μν Κεφάλαιον ιΟς οί προηγού~ 

μενοι Ίσολογισμοί Δρχ.30.000.000 

» 30.000.000 Μεταφερόμενα πρΟ; επαύξησιν 

Κέρδη καί Ζημlαι 

Ύπόλοιπον ιiφιέμενον είς "έον 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» 

• ΑfΗiναι τίi 10 Φεβροuαρίου 19.51 

•ο Ταμίας 

Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 

60.000.000 

1.954.376 

61.954.376 

ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

6.330.000 

20.450.000 

7.839.600 

665.376 

35.284.976 

co Επί του ΛογιστικοU 
Θ. Γ. ΓΑΔΑΝΗΣ 



ΕΚΘΕΣΙΣ τΙ-fΣ ΕΞΕΛΕΓΙΠΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

~Αξιότιμοι Κύριοι, 

'Έχομεν την τιμfιν να γνωρίσωμεν ύμίν Οτι, συμφώνως πρΟς την άναω 

ιCJ-είσαν ήμίν Ε:ντολήν, προέβημεν είς τΟν κανονικΟν Ελεγχον τiiς διαχειρίσεως 
κατα το λijξαν ετος 1950. 

ΤCι λογιστικα βιβλία τΥίς (Εταιρείας ΒυζαντινWν Σπουδών, κα&ctlς καl 

τΟ ταμείον, τα Εντάλματα πληρωμών καl εισπράξεων και δλα τα παραστατι
κiϊς άξίας eγγραφα, &ποδείξεις κλπ., ετέitησαν ε!ς η) ν διάitεσίν μας, βεβαιοi!

μεν δΕ δτι πάντα ταυτα εύρέ-&ησαν Εν πάραδειγματικϋ τάξει καl &κριβείg, 
Εφ~ Ψ καl Εκφράζομεν τfιν πλήρη Lκανοποίησίν μας. 

'Κατόπιν τών άνωτέρω, ό συνταχ{}εlς ϊσολογισμΟς της ·Εταιρείας 1lμών 

είναι Εν άπολύτφ τάξει, δι' δ προτείνομεν n)v Εγχρισιν αUτου καl Εξαιτού

με&α την &παλλαγ1lν μας &πΟ πάσης εU{}ύνη;, κατα τΟν Νόμον. 

Μετ' aκρας τιμijς 
οι έλεγκταί 

Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 

Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

ι 
I 
I' 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. t 
ΔΑΡ ΑΛΕΞΗΣ Χ. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. t 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. t 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. Δ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. t 
ΛΟΥΙΠΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. t 
Τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΛΟΣ Κ. t 
ΣΑΡΟΓΛΟΥ~ Π. t 
ΣΙ!Ι!ΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ t 
τΙΠΑΛΔΟΣ Γ. t 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. t 

ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

t ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΕΛΤΑ ΣΊΈΦΑΝΟΣ t 
ΛΑΜΠΠ(Η ΣΟΦΙΑ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕ!ΟΣ t 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. t 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ!ΟΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ t 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ TPAII. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΙ!ΙτΡΟΠΗ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΑΚτΙΒΆΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙ-ΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΙΈΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ!ΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣ!ΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΛ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ t 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ t 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΙωΝ ΤΛΜΕ!ΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ t 
ΚΛΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΛΝΔΡΟΣ t 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ t 

ΛΑΪΚΗ TPAIIEZA 
t ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣ!ΟΣ t 
l\ίiLLER \VILLIAM t 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ t 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ t 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΙωΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γ ΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΛΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚQΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ t 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΙΈΩΡΓ!ΟΣ i· 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 

ΚΑΜΙΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ!ΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

t Ο ΚΙτ!ΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥτΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΙΙΟΣ i· 
• Αντιπρόεδροι 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΛΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΙ<:Σ 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ t 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ i· 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΙΠΑΛΔΟΣ t 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ t ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓ Α t 
t ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ t 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ i· 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ t 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΑΝ. ΠΟΥΛΠΣΑΣ 

• Αντι.ιι:ρόεδροt 

ΛΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ. t 
ΖΩΡΑΣ Γ. 

ΜΕΓΑΣ Γ. 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

Γεν. Γραμματει'ις 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 

Σύμβουλοι 

ΠΛΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ Ι. 

ΙΙΕΡΔΙΚΑ ΝΙΚΗ 

ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΠΙΜΑ 

t Ο ΤΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ t 
t Ο ΑΛΕΞΑΝΛΡΕ!ΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 

ALBERTONI ALDO t 
ANASTASSIEVIC' DRAG. 

BANESCU Ν. 

BENESEVIC' W. t 
ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΕΛ. ·J· 
DRECCIA EV. 

BREHIER L. 

BROUVER l''RANC.DE SIMONE i· 
BURY J. Β. t 
BYRON R. 

CADAFAI,CH J. Ρ. 

COLI;INET PAUL t 
DARCO Ε. t 
DAWKINS R. Μ. 

DELEHAYE HIPPOL. t 
DIEHL CHARLES t 
DOLGER l<'R. 

EBERSOLT J. t 
ERHART ALBERT t 
FERRARI GIANNINO t 
GERLAND Ε. t 
GREGOIRE HENRI 

GUII,IλND RODOLPHE 

JERPHANION GUIL. DE t 

HEISENBERG Α. ·j· 
HESSELING D. t 
IORGA Ν. ·r 
KURTZ ED. t 
LAURENT VΙ'Γ. 

MARCHAL ΗΕΝ. FREDERICK 

11ERCA'ΓI SILVIO GIUSEPPE 

MERTEN ERICH 

MILLER \VILLIAM t 
MILLET G. 

MORAVCSIC G. 

MURA τι l<'R. t 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. ·Ι· 

NOAILLES PIERRE DE 

PAI,MIERI AUR. i· 
PAVOLINI PAOLO t 
PERNOT Η. t 

t ΙΙΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ t 
RODD RENNELL 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. t 
SCHLUMBERGER G. r 
ΧΑfΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

SOKOLOFF IV. ·r 
STRZYGO\VSKIJOS. t 
TAFRALI OR. t 
USPENSK!J F. i· 



RESU:rνιE DU VOLUME 

Α. Χ y η g ο p ο u l ο s. '' Peι·soιtιtages de l'Hippodτonte suτ des υases 
byzantins", pp. 3- r6. 

Sur une serie assez nombreuse de vases byzantins on voit une 
figure masculine presque identique qui porte un costume assez 
bizzare collant sur son corps. Elle est toujours representee en marcl1e 
rapide tenant une corde qui parfois est nouee autour de la hanche. 
Cette fίgure represente un chasseur de lΉippodrome, comme le 
prouve la comparaison a a~autres monuments, et surtout aux dipty
ques consulaires. La corde qu'elle tient est le lasso. On peut dater les 
vases avec cette figure du XIIIe et du XIVe siecles. Mais on sait par 
les textes qu'iι cette epoque les jeux de lΉippodrome se trouvaient en 
pleine decadence. La chasse snrtout des b@tes sauvages avait cesse 
depnis longtemps de faire partie des divertissements dn cirqne. La 
representation des chassenrs snr les vases byzantins de ce temps doit 
s'expliqner par la copie de vieux modeles. On sait par plusieurs autres 
exemples que pour les artistes des Paleologues uue source inepuisable 
d'inspiration etaient les cenvres des temps passes. 

Ρ Ιι e d ο n [{ο u h; ο u l e s. «La υiticultuτe clιez les Byzantins», pp. 

Ι 7- 32· 

Dans cette etude l'auteur traite des differentes questions se rap· 
portant a la viticulture chez les Byzantins, savoir de la nomenclature 
des vignes et de la maniere de les p\anter, des occupations diverses 
des vignerons, des conditions des actes de concession d'un vignob\e, 
des degats causes dans les vignes et des dedommagernents qui en 
resultent, des differentes sortes de raisins, des instrurnents en1ployes 
et des rnoyens de transport pendant les vendanges, de la rnaniere de 
pressurer le raίsin, des superstitions concernant les travaux viticoles, 
et finalernent de \a couturne de lΌffrande-pour assurer la benediction 
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de 1a culture-'des prE111ίce-s de la νigne. Les sources de cet esposE 
sont-les traitEs d~agricultur--e, les docuιΊΊents priνes i))'zantins, les vers 
composes par de differents auteurs pendant les douze rnois, \es lois, Ιes 
romans en prose et en vers. La vie des viticulteurs de Ia Grece mo~ 
derne prete aussi uπ s~coπrs pn§cieux a ce sιιjet. 

R. G u i ll α ιι d. "Etudes suι· l'Hippod?"oιne de ConstaJ~tίnoρleιι; 
pp. 33. ss. 

L'auteur cornrnence par fixer la position de la Prerniere porte de 
lΉippodrorne; il indique la position du quartier Dί!Jίppion, deterrninee 
par la situation de l'eg]ίse de St Jean le T!Jeologien, sur la Mese, entre 
le Milion et le Pretoire et il conclut que la Preωiere porte etait Ia 
porte la p\us occidentale de la faςade nord de l'Hippodrorne. Π etudie 
ensuite les ecuries des factions, situees dans le quartier Dihippion. Il 
coωrnence l'etιιde dιι pourtoιιr de lΉippodrorne: d'abord, le balcon, 
donJίnant ι~arene et les ba1ustrades, puis les issues avec leurs escaM 

1iers, assez nombreux, enfin, les proι11enoirs, bordι§:s de balnstrades, 
autour de J'arene et il discute les textes qui prouvent Ienr existence. 

G e ο τ g e s S ο α l i s. «Lα pι·eιnwre μeτiode de lιι dorniιιalίon Beτbe 
eιι T/ιessalie (1348-1356)ιι, pp. 56-73. 

Cette etude traite de la conquete de Ja Tlιessalie byz~ntine par 
les Serbes, evenernent qui sans aucun doute possible prit place en 
1348, peu de ternps apres la mort de son goιιverneur, Jean Angelos 
Pingernis. La conquete sernble avoir ete achevee paisible111ent et 
peut-@tre apres des negociations entre les Serbes et les rnagnats t!Ίes
saliens. L~armee serbe qui conquit lc territoire comprenait un gτand 
nornbre dΆ\banais et etait cornmandee par Gregoire Preljub, gendre 
de Dιιsan. C'etait l'un de ses plus lΊabiles generaux et c'est a lui que 
fut confiee l'adrninistration du territoire conquis. Les frontieres de 
l'etat de Preljub a\laient du territoire au Nord de Servia jusqu'au port 
Venitien de Pteleon et de la c6te de la mer Egee jusqu'aux rnontagnes 
du Pinde. Sa capitale etait Trikkala. C'est dans son voisinage qu'il 
fut assassine dans les derniers jours de 1355 ou les prerniers mois de 
IJS6. De sa ιnort date la fin de la ρrerniere periode de domination 
serbe au TIΊessalie. Le despote Nicephore reussit (a la difference de 
ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΒΤΑIΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΦΥΔΩΝ, "Ετ<:~s Κ' 26 
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l'eιnpereur Jean Cantacuzene en ηsο) 1ι ramener en 1356 la Thessalie 
sous la snzerainete byzantίne, mais ceci ne dura que quelqnes annees. 

G e ο ι· g e s S p y ι· i d α k i s. "Lα mort et les coutιιιnes byzαntines s'y 
•·apportαnt, tirees de sources hagiologiques», pp. 74- ηr. 

L'auteur, se referant aux temoignages tires de textes hagiolo
giques, donne un expose detaille des croyance·s byzantines concernant 
la mort, des presages de la mort, des l1abitudes qui precedent la 
mort, des moments du rale, des premiers soins envers le defunt, de 
l'ensevelissement et de la decoration mortuaire, de l'exposition du 

111ort, des laιnentations, des funerai11es, de l'hyιnnologie funebre, des 
to111beaux et de leur decoration, de l'excavation, ainsi que des 1Ίabi
tudes qui suivent ι~enterrement, c~est-fι-dire des banquets funeraires, 
des νetements de deuil, des messes de comιηemoration, tout ceci 
con1pare aux renseignements dίis a diνerses autres sources et aux 
coutumes grecques anciennes, roιnaines, judaϊques et grecques ιno
dernes- correspondantes, avec une explication des causes premieres de 

chaque coutu111e. 

Β α s i l e J" α ο u ,. d α s. "Ερiψαιιιιηes iιιedites de Michel Λpostolis ιι, 
pp. Ι72- 208. 

L'auteur publie une serie d'epigranιιnes, tirees du cod. Parisinus 
Grcecus 1744, de Mic!Ίel Apostolis (ou Apostolios, ou Apostolides), 
clerical et erudit connu du XVe siecle, et ecrites en une langue poetique 
ancienne et en _m€:tres antiques, ayant co111me sujet les fetes domini
cales et les saints de l'Eglise grecque. 

Ces eρigramιnes, precedees d'une pre!ace en forme de lettre 
adressee a son aιni, l'lφigramωatiste Enιmanuel Atramyttinos, sont 
accompagnees d'une analyse soιnιηaire de leur contenu, οίι _Apostolis 
declare s'etre base sur les vies des saints dιι calendrier, et d'une ana
]yse des eleιnents ling'Uίstiques quΌn y rencontre et qui sont eιnprun
tes a la langue d'Homere- et meme jusqu'a celle de Manasses - et 
qni sont tres remarquables. 

Tassos Α.. Gτitsoμoulos. ιιL'aΓcheveclιe de Dimitsa~ιa et 
d'AΙ·gyr·ocastΨOI!, pp. 20ψ 256. 

L 'auteur rapporte que Dimitsana, la petite ville dιι Peloponnese, 

l!i 
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ayant succede a la vi11e arcadienne de Teιιtllis, toιnbee en decadence, 
est mentionnee pour la preιniere fois en 966 dans nne bu11e du pa
triarclle Pol}τeucte. Argyrocastro est cίte, avant la fin du XVe sίecle, 
parmi les possessίons venitiennes de la pι§riode qui suivit la μrise de 
Constantinople. Aux nonιs de Dimitsana et d~Argyrocastro un arche
veche est signale pendant la periode de ]a doιnination turque qιιί a 
son origine avant la fin du XVIe siecle, et qui, a plusienrs reρrises, 
fnt reuni a ]a ιnetropole de Lacedemone et en fut souvent detaclΊe 
jusqu~a la preιni€:re annee de l'insurrection grecque, date de la mort 
dans la prison de Tripolis-oiι i1 etait cnferme avec les notables et les 
prelats du Peloponnese- du dernier archeveque Philotheos, un des 
preιniers martyrs de ]a patrie !Je11enique. Il est aussi question dans 
cette etude des arcl1eveques des XVIIIe et XIXe siecles, ainsi 
que des eveqnes qui, apres l'indepeudance de la Grece, occuperent le 
poste de l'arc}ιeveche SUStllentionne qιιί fut transforme en eveclH~ de 
Gortyne, puis en ιnetropole de Gortyne et de Megalopolis. 

D. G /ι i ιι i s. '' Le dγoit cοιιtιι1ιιieι· a Λtlιeιωs JJeιιdαι~t lcι cloιniιιatiωι 
tιιτφω et le "cocl icαs" clιι ιιοtαiι·e Ι'οιι los", ρp. z 57 - 264. 

Α la circulaire de la regence (1833) adressee aux juges et aux 
demogerontes sur le droit coutnιnier pendant la doιninatίon turque, 
Atlι€:nes n'a pas repondu: on μounait renιμlacer cette lacune par 
l'etude des actes des notaires de l'eρoque et peιιt-etre aussi des jug·e~ 
ments des tribunaux pendant les μrenιίeres annees du reg·nc dΌt]ΊΟΠ. 
L'auteur essaie de reconstίtιιer le droit en vigueur ?ι Atl1enes et 3. ses 
environs ι)endant la domination tιιrqιιe μaι- l'exanιen des actes dn 
notaire Poulos (r823- 1833), aιι noιnbre de Soo a peιι pres; de cette 
έ-tude il en resulte que le droit en vigueur en Atιique a cette έ-poque 
s'eloignait essentiellement du droit offi'ciel dΆrωenopoulos et se 
basait sur le droit coutumier. 

JJ e "' e t,. i u s Ρ cι ll α s. ιιQuestioιι" d'aι·clιeoloyie et de litιcrgieιι, 

ΡΡ· z6s- 313. 

Sept meιnoires concernant des questions d'arCIΊeologie et de li
turgie. 

r. Les aρpellations du sanctuaire c!Ίretien: 
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Le sanctuaire cl1retien est nomUΊe par des termes diνers. Discussion 
des appelations: nιaison (οίκος), oratoiι-e (<iJκτήριον), basilique (βασιλική), 
synagogue (συναγωγιj}, eglise (έκχί.ησία) et temp]e (ναός). 

2. L e f ο y e r d e s e g 1 i s e s : Α. v. Gerkan signale Ja place 
d'un foyer dans Ja salle 4 a de J'eglise ρrinιitif de Dura (fig. r). L'exi
stence d'un foyer dans ]e lieu de cu!te ρroto-chretien peut etre corro
IJoree par Je temoignage de Clement dΆJex., Pedagog., ΙΙ r, 3-4, et 
confirnιee par des temoignages nlterieurs (Syn. de Trou11os, can. 99, 
pratiqηe de Ja religion populaire de Farassa). Α partir du IVe siecle 
on troη ve des foyers places coιnnιe an11exes a11x basiliques (fiι;. 2). 

3. L' η s a g e d u f e u d a 11 s 1 e s e g I i s e s. Ε 11 c e 11-
s ο i r s : LΌffrande d'encens dans les eglises est sig11alee a partir du 
IVe siecle. L'encens etait brίlle dans des e11censoirs portatifs, semi
portatifs οtι stables. Les encensoirs senιi-portatifs et stabJes enrichis
sent la forme du culte et UΊarquent 1'introduction des aute1s speciaux 
pour le feu et des offrandes «Εμπυροι» dans la liturgie. DiscussiΌn des 
nιonuments re]atifs (fig. 3). 

4· L a f ο n c t i ο n Ι i t u r g i q u e d e ]' a t r i u m : Les 
tenιoignages des soηrces, confirmes par les resultats des fouilles, 
moutrent que dans qηelqnes basiliqηes paleoclπetίennes ίΙ exίstait des 
cloisons entre les colonnes des portiques de l'atriuιn. Or, ces cloisons 
avaient une fonctiol1 seιnbable a celle des parapets qηί se trouvaient 
entre les colon11es des nefs de la basiliqne. Dans ]es prenιiers temρs 

les fide1es se reunissaient 1a, ρuis entraient solennelleιnent dans Ja 
basi1ique proprement dite ρe11dant 1a Petίte Entree (!Ίntroitus). De 
cette fonction litιll'giqιιe de l'atrinιn, derive la Ete des eg'lises des 
1nonastf:.res byzantins. Mais elle n"est pas une invention monast1que 
(fig, 4) 

5· L a c !ι a ί r e e ρ i s c ο p a 1 e p e η d a n t 1 a p r e m i e r e 
Ρ a r t i e d e 1 a 1 i t u r g ί e : π Υ a vai t deux clΊaires episcopales 
dans les eglises paleo-c]πetiennes: une dans 1'atriuιn (fig. s) ou dans 
le nartl1ex utilisee avant l~entree solennelle dans 1'€:glise, l'autre 
sitηee au synthronon dans le benιa et ηtilisee apres l'entree, pendant 
Ja litηrgie des fideles (1a denxienιe partie de la 1iturgie). La clιaίre de 
l'atriunι rappelle le tribnna] dιι Palatium des e11ιperenrs byzanti11s 
et le 111inbar de Mal1onιet de la ιnosqιιee de Medine. Evolntio11 de 
cette clιaire est le trδne actuelleιnent place dans la 11ef. 

6. L e ηι η t a t ο r i u 111 d e s e g 1 i s e s : Le mntatorium se 
trouvait dans Γatrίuιn οιι le nartl1ex; il nous est connu par l.e α§re~ 
monial de basίleis byzant.ins ou il est designe conιme lien dans.Jeqηe1 
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les empereurs C}Ίangeaίent lenrs νetements. ·C~etait, au <:Ommencementι 
1a p!ace ou se tenait l'e\·eque pendant son sejour liturgique dans 
l'atrium, c'etait aussi le Jieu ou !'eveque s'habiHait et se des!ιabillait; 
la c!ιaire epίscopa!e, ηtilisee pendant Ja premiere partie de la Hturgie, 
se trOU\'ait la. En plus, Ie mntatoril1111 etait la ρlace designee aux 
bresbyteres (figures 6. 7, 8, 9 et ro). Le mutatorium est indentifie ici 
avec le «Jieu prepose aux salutatίons epίscopales» de Choricius, le 
«locus coωωemorationis» de la Didache et de !a Didascalia Arabica 
et la «bet-selδta» des eglises de Tur Άbdin. Sa function etait ana
log·ue a ceHe de Ι Άnastasis consta11tinienne de Jerusalem. 

7. L a p r ο c e s s i ο η a η χ c i e r g e s p e n d a η t I a I i
t u r g i e: L'e11tree solennelle des fide1es de J'atrium dans l'eglise 
ρroprement dite, se ce1ebrait avec nne procession aux cierges (figures 
r ι et 12) que 1Όn agitait et Je chant de la Gloria ίη Excelsis. On 
observe encore aujourd'lιni dans Jes eglises une coutume analogue: 
on impriιne aιιχ lustres un ωouvement -de balanςoire pendant la 
Grande Doxologie. 

Ν i c ο l α s Β. Τ ο'" α d a lc ι: .s. "Textes Ι~μηι.ιιοgιοαp/ιiqιιes et lιαgio
logiφωs de Jeαιι dι:t rrXeuosιι (l'Etnoιgeι·} et lι'ois ιιοιιvcαuχ αιι.teω'.Ι 
cle cαιιωιs)), μp. 314-330. 

L'anteur a deja publie une etude snr Saint-Jean JΈtranger (XIe 
siecle), renoνateur cretois de teιnples, dont le culte a commence a 
Cydonia au XVIIe siecle soηs 1a nonιination de Jean 1Έrnιite. Pre. 
sente111ent il ρηb1ie, d'un codex du Mont-Athos, ρour ]a premiere fois, 
ηη recnei1 de vies des saints de 1Έrmite, et d'un nιanuscrit de Cydo
nia, un canon a Saint-Jean 1Έtranger; il constate aηssi l'existence 
de trois nouveaux auteurs de canons se rapportant au Saint: l\1arcos 
Hanιetis, Deιnetrins Sourouιnis et Gabriel Rlιoditis, et rassemb!e 
tons 1es renseigneιnents qηί Jes concernent. En plus il publie n11 texte 
en vers de Souroumis et ιιne lettre de Maxime Margounios adressee 
iι Rlιoditis. 

Ι' α" α μ ο t i s G. Ν i c ο l ο ]J ο u l ο s. rr Deιιχ letlι'cs 'inediteB de Ma
:riιnc :liaι·gounios puisees dαns lα collectioιι ιk Β. Α. Mμstαkidisιι, 
pp, 33 Ι - 339· 

Pιiises dans ce qui reste i11edit de 1a collection de fen Β. Α. Mysta-
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kidis, deux petits textes apparaissent. copies par le regrette savant 
d'un nιanuscrit d'une Dependance a Constantinople du Saint Sepulcre 
328 et·concernant la dispute qni survint a Venise entre les eveques de 
Philadelphie, Gabriel Severe (Seviros) et de Cytlιere, Maxirne Mar
gounios. L'auteur en a fait une cornparaison, ou cela fut possible, a 
de nouveaux manuscrits ; a donnέ: des έ:claircissements sur les 
questions decoulant de ces textes et surtout de la lettre adressee a 
severe, comme ayallt ete έ:c"rite au mois «mέ:mactέ:rion» (novembre) 
de l'annee r590; et a illustre le sujet de son etude par une bibliogra
phie riche. En plus i1 a rapprocJιe ces textes du discours de reconci

liation de Margouιιios. 
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